
Презентація 

проєктів-

переможців 

 2018 року 

станом на 09.04.2020 



49 
проєктів 

Визнано 

переможцями 

Профінансовано 

з обласного 

бюджету 

Реалізовано Не реалізовано 

Кременчуцька міська рада 

Токарівська с/р Лохвицького р-ну 

Новосанжарська районна рада 

Карлівська районна рада 

Пирятинська ОТГ 

Шишацька районна рада 

Петрівсько-Роменська ОТГ Гадяцького району 

Гриньківська с/р Гадяцького р-ну (ММС) 

Лютенська с/р Гадяцького р-ну (ММС) 
 

 

Підсумки 2019 
переможці обласного конкурсу проєктів розвитку тергромад 2018 року 

48 
проєктів 

34 
проєкти 

9 
проєктів 

по 3 проєктах 

не надана звітна інформація 

2 проєкти 

в стадії реалізації 



Вуличне освітлення на сонячних батареях в 

с.Усівка та с. Каплинці Пирятинського району 

Каплинцівська с/р Пирятинського району 

Бюджет Конкурсу – 45,0 тис. грн 

Бюджет Каплинцівської с/р – 76,438 тис. грн 

Партннерські оргаізації – 50,0 тис. грн 

 
Побудовано нову мережу вуличного 

освітлення з сонячними 

фотоелектричними модулями та 

світлодіодними ліхтарями (1 черга). 
 

2 черга – реалізація у 2020 році. 

Проєкт-переможець облконкурсу 2019 

1 категорія 



Сонячне світло і вдень, і вночі 

Покровська с/р Решетилівського району 

Бюджет Конкурсу – 198,9 тис .грн 

Бюджет Покровської с/р – 86,336 тис. грн 

 

По вулицях Освітянській та Елеваторній в 

сел. Покровське  встановлено 12 опор із 

світильниками на сонячних панелях. 

1 категорія 



Комп'ютерний клас для 

учнів початкових класів 

та дітей з особливими 

освітніми потребами  

Плехівська с/р Оржицького району 

Бюджет Конкурсу – 60,0 тис. грн 

Бюджет Плехівської с/р – 30,0 тис. грн 

Бюджет партнерів – ФГ «ПлехівАгро» - 

9,6 тис. грн 

 
Придбано комп'ютерну техніку 

(ноутбуки Asus)  



Матеріально-технічне 

забезпечення місцевої пожежної 

охорони – запорука безпечного 

життя громадян Полтавського 

району 

Надержинщинська с/р 

Полтавського району 

Бюджет Конкурсу – 200,0 тис. грн 

Бюджет ї с/р – 68,0 тис. грн 

Бюджет партнерів – 132,0 тис. грн 

 

Придбано засоби пожежогасіння , 

спецодяг, спорядження та пожежно-

рятувальне обладнання; обладнання 

зв`язку; програмне забезпечення. 



Без минулого немає майбутнього 

Оржицька  селищна рада 

Оржицького району 

Бюджет Конкурсу – 300,0 тис. грн 

Бюджет Оржицької с/р – 310,992 тис. грн 

 

Проведено капітальний ремонт п'єдесталу 

та пам'ятника Невідомому солдату; 

іменних меморіальних плит; меморіальної 

частини  парку Перемоги. 
 

Проведено реконструкцію мережі 

вуличного світлення парку Перемоги. 
 

Встановлено малі архітектурні споруди 

(стенди «Комбат», «Слава героям», «Парк 

Перемоги»). 

2 категорія 



Реконструкція системи теплопостачання 

ЗОШ №3 в м.Лубни 

Лубенська міська рада 

Бюджет Конкурсу – 600,0 тис. грн 

Бюджет Лубенської м/р – 746,043 тис. грн 

 

Встановлено нові газові котли, циркулярні 

насоси (запірно-регулююча арматура, 

датчики температури, прилади; шафа 

управління) 

3 категорія 



«Безпечна громада» – єдиний інформаційний простір системи 

безпеки Мачухівської ОТГ 

Мачухівська сільська рада 

Бюджет Конкурсу – 600,0 тис. грн 

Бюджет ОТГ – 593,0 тис. грн 

 

3 категорія 

Придбано апарату для передачі 

радіосигналу з приймальним пристроєм. 

Проведено монтажні роботи 



Впровадження ефективної 

системи поводження з ТПВ 

у Піщанській ОТГ 

Піщанська с/р Кременчуцького району 

Бюджет Конкурсу – 600,0 тис. грн 

Бюджет Піщанської ОТГ – 489,0 тис. грн 

Бюджет партнерів – 60,0 тис. грн 

 

Придбано підіймально-

транспортувальне обладнання 

(сортувальну лінію для ТПВ). 
 

Монтаж лінії з 

пусконалагоджувальними роботами 

заплановані у 2020 році. 



Придбання мобільного сценічного комплексу для розвитку 

фестивального туризму в кластері сільського зеленого туризму 

Недогарківської сільської ради 

Недогарківська сільська рада 

Бюджет Конкурсу – 178,446тис. грн 

Бюджет Лубенської м/р – 163,951 тис. грн 

Партнери – 10,453 тис. грн 

 

3 категорія 

Придбано мобільний сценічний комплекс 



Встановлення вуличного освітлення на основі 

фотоелектричних модулів від сонячної енергії на території 

Пирятинської ЦРЛ 

Пирятинська районна рада 

Бюджет Конкурсу – 280,0 тис. грн 

Бюджет Лубенської м/р – 240,189 тис. грн 

Партнерські організації (Благодійний фонд 

ім.Хідіряна Оганеса Місаковича, ТОВ 

«Пирятинський сирзавод»  – 40,0 тис. грн 

 

Встановлено LED-світильники, придбані 

акумулятори, контролери заряду для 

системи вуличного освітлення 

3 категорія 



Решетилівка – інноваційний тестовий простір 

Решетилівська ОТГ 

Бюджет Конкурсу – 600,0 тис. грн 

Бюджет ОТГ– 600,0 тис. грн 

 
Придбані та встановлені шість комплектів інтерактивних 

дошок, у тому числі 6 проекторів та 6 ноутбуків. Для 2 шкіл - 

два 3D принтера та комплекти витратних матеріалів до них. 

 У всіх навчальних закладах ОТГ було впроваджено систему 

мікрокліматичного контролю, яка дає можливість онлайн 

спостерігати температуру, вологість та зміст СО2. 

У закладах з центральним теплопостачанням впроваджена 

онлайн система повідомлення про затоплення підвальних 

приміщень. 

У газових котельних впроваджено моніторинг змісту 

природного газу та чадного газу.  

Впроваджена вулична станція якості повітря. 

У двох зонах відпочинку міста - вільний інтернет. 

У ЦКД «Оберіг», якій включає в себе центральну бібліотеку, 

музей, музичну школу, школу танців, відділ освіти, відділ 

культури – встановлено автоматизовану систему керування 

центральним теплопостачанням 

 

 

 

3 категорія 



Монтаж та впровадження розгалуженої 

системи відеоспостереження у реальному 

масштабі часу з мінімальними часовими 

затримками з використанням волоконно-

оптичних ліній зв’язку в населених пунктах 

Ланнівської об’єднаної територіальної 

громади 

Ланнівська с/р Карлівського району 

Бюджет Конкурсу – 600,0 тис. грн 

Бюджет Ланнівської ОТГ – 539,6 тис. грн 

Бюджет партнерів – 27,5 тис. грн 

 
У 6 населених пунктах Ланнівської ОТГ 

встановлено 17 камер відеоспостереження. 

Зв'язок між ними здійснюється за допомогою 

волоконно-оптичних ліній зв’язку.  

3 категорія 



Удосконалення системи 

поводження з ТПВ на території 

Козельщинської ОТГ 3 категорія 

Козельщинська сел/р Козельщинського району 

 

Бюджет Конкурсу – 442,5 тис. грн 

Бюджет ОТГ– 398,25 тис. грн 

Бюджет партнерів – 44,5 тис. грн 

 

Проведено закупiвлю конструкцiйних 

матерiалiв - паркану залiзобетонного 

iз секцiй. 

Частково встановлено конструкцiї огорожi. 

Роботи з встановлення суцільної огорожі 

сміттєзвалища в стадії завершення. 



Удосконалення системи 

збирання ТПВ шляхом 

запровадження системи 

роздільного збору ТПВ в 

Чорнухинській ОТГ 

Чорнухинська сел/р 

Чорнухинського району 

3 категорія 

Бюджет Конкурсу – 400,0 тис. грн 

Бюджет ОТГ – 442,6 тис. грн 

Бюджет партнерів – 100,0 тис. грн 

 

Придбано спецконтейнери 

для роздільного збору ТПВ. 

Улаштовано майданчики. 



Придбання 

сміттєсортувальної лінії для 

полігону ТПВ Шишацької ОТГ 
3 категорія 

Шишацька сел/р Шишацького району 

Бюджет Конкурсу – 588,8 тис. грн 

Бюджет Шишацької ОТГ – 427,0 тис. грн 

Бюджет партнерів – 27,5 тис. грн 

 

Придбано та встановлено 

сміттєсортувальну лінію 



Будівництво мереж 

вуличного освітлення в 

Білоцерківській ОТГ 

шляхом встановлення 

світильників на основі 

LED технологій 

Білоцерківська с/р 

Великобагачанського 

району 

3 категорія 

Бюджет Конкурсу – 600,0 тис. грн 

Бюджет ОТГ – 184,175 тис. грн 

 

Розпочато будівництво нової 

мережі вуличного освітлення в 

с.Огирівка та с. Поділ. Введено 

в експлуатацію I чергу. 

 

II черга запланована у 2020 році 

за рахунок бюджету ОТГ (757,424 

тис. грн) 



Забезпечення діяльності комунальної організації 

«Новознам`янська місцева  пожежна охорона» 

Новознам`янська с/р 

Кременчуцького району 

Бюджет Конкурсу – 600,0 тис. грн 

Бюджет Новознам`янської ОТГ – 1170,389 тис. грн 

Партнерські організації (ТОВ «Світанок», ПСП 

«Майбородівське», СФГ «КЗ ІНСАД», «Колос», 

«Флора», «Нива», «Лан», «Еліта», «Еліта2», 

«Бегули») – 60,0 тис. грн 

 
Проведено реконструкцію будівлі під МПО 

3 категорія 



Придбання 

сміттєсортувальної лінії 

ТПВ для СКП «Сяйво» 
3 категорія 

Засульська сільська рада 

Лубенського району 

Бюджет Конкурсу – 403,650 тис. грн 

Бюджет ОТГ –363,210 тис. грн 

Бюджет партнерів – 766,77 тис. грн 

 

Придбано сортувальну лінію ТПВ СЛ-10 



Реконструкція об`єктів 

вуличного освітлення 

м. Глобине шляхом 

облаштування 

засобами 

диспетчеризації  

Глобинська м/р 

Глобинського району 

3 категорія 

Бюджет Конкурсу – 574,922 тис. грн 

Бюджет ОТГ – 880,156 тис. грн 

 

Проведено демонтаж  по 49 

КТП, монтаж шафи ШУЗО. 
 

Встановлено АРМ оператора. 



Реконструкція системи опалення 

позашкільного навчального 

закладу центру дитячої та 

юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області 3 категорія 

Горішньоплавнівська м/р 

Бюджет Конкурсу – 580,153 тис. грн 

Бюджет ради– 616,953тис. грн 

 
Встановлено індивідуальний тепловий пункт з 

погодозалежною автоматикою. 

Встановлені терморегулятори дозволяють 

запобігти перегріву окремих кімнат. 

Нові сталеві радіатори у кількості 115 шт. 

дозволяють термоклапанам своєчасно реагувати 

на зміну температури.  



Впровадження 

енергозберігаючих 

технологій по встановленню 

твердопаливного котла на 

альтернативному паливі в 

Гребінківському центрі 

первинної медико-санітарної 

допомоги Гребінківської 

районної ради Полтавської 

області 

Гребінківська р/р 

Гребінківського району 

3 категорія 

Бюджет Конкурсу – 320,303 тис. грн 

Бюджет ради – 275,303 тис. грн 

Партнерські 

організації – 45,0 тис.грн 

 

Для опалення Гребінківського 

ЦПМСД встановлено 

твердопаливний котел на 

альтернативному паливі. 



Впровадження 

сучасних технологій 

муніципального 

менеджменту 

у м. Миргород  

Миргородська м/р  

3 категорія 

Бюджет Конкурсу – 600,0 тис. грн 

Бюджет ради – 596,069 тис. грн 

Партнерські 

організації – 1263,16 тис.грн 

 

В окремих школах встановлено 

ПЗ «Електронний щоденник», 

підключено швидкісний 

Інтернет, проведено навчання 

вчителів. 
 

Проведена фотозйомка вулиць 

міста та інтеграція фото в 

Google Maps. Відеокамери 

підключені до ПЗ «Безпечне 

місто». 



Гарантована пожежна 

безпека громад південно-

західної частини 

Кобеляцького району 4 категорія 

Озерянська с/р Кобеляцького району 
+ Григоро-Бригадівська с/р 

+ Лучківська с/р 

+ Комендантівська с/р 

+ Світлогірська с/р 

+ Шенгурівська с/р 

Бюджет Конкурсу – 665,0 тис. грн 

Бюджет Учасників – 483,125 тис. грн 

Бюджет партнерів – 66,5 тис. грн 

 

Придбано пожежно-рятувальний автомобіль 

АЦ-40 на базовому автомобільному шасі 

ЗИЛ-131  



Телекомунікаційна мережа 

медичних закладів 

Кобеляцького району 
3 категорія 

Кобеляцька районна рада 

Бюджет Конкурсу – 600,0 тис. грн 

Бюджет Учасників – 4603,00 тис. грн 

Бюджет партнерів – 320,0 тис. грн 

 
Закуплено 18 персональних комп`ютерів, 

принтерів і комплектуючих. Встановлено 

програмний комплекс MedEirPoltava. В ЦРЛ 

проведено монтажні роботи по 

встанволенню локальної мережі в кожне 

відділення для подальшої роботи в системі 

MedEirPoltava.  



Туристичний кластер як 

рушій соціально-

економічного розвитку 

Кобеляцького, 

Козельщинського, 

Новосанжарського та 

Решетилівського районів 

Полтавської області 

Кобеляцька м/р 

Кобеляцького району 

4 категорія 

Бюджет Конкурсу – 796,0 тис. грн 

Бюджет ради – 300,0 тис. грн 

Партнерські 

організації – 267,957 тис.грн 

 



Створення системи 

туристичних маршрутів 

та осередків зеленого 

туризму батьківщини 

Григорія Сковороди 

Чорнухинська р/р 

Чорнухинського району 

3 категорія 

Бюджет Конкурсу – 272,0 тис. грн 

Бюджет ради – 50,0 тис. грн 

Партнерські 

організації – 262,3 тис.грн 

 

Виконано капітальний ремонт 

покрівлі нежитлового 

приміщення штабу Південно-

Західного фронту в 

с.Городище. Облаштовано 

територію навколо 

літературно-меморіального 

музею ім. Г.С. Сковороди. 

Облаштовано пішохідний 

перехід через греблю ставка в 

с. Гільці 



Впровадження інноваційних 

енергоефективних заходів по 

електропостачанню Лохвицької 

ЦРЛ на основі відновлювальних 

джерел енергії (енергії сонця) 

4 категорія 

Лохвицька р/р Лохвицького району 

+ Безсалівська с/р 

+ Жабківська с/р 

+ Бербеницька с/р 

Бюджет Конкурсу – 725,0 тис. грн 

Бюджет районної ради – 409,0 тис. грн 

Бюджет партнерів – 300,0 тис. грн 

 

Встановлено сонячну електростанцію 

потужністю 27 кВт 



Впровадження роздільного способу збору ТПВ на території 

Ковалівської та Степненської сільських рад Полтавського району 

Ковалівська с/р Полтавського району 

+ Степненська с/р 

Бюджет Конкурсу – 756,021 тис. грн 

Бюджет учасників ММС – 709,734 тис. грн 

Партнерські організації – 77,145 тис. грн 

 

Придбано та встановлено спецобладнання 

(контейнери для відокремленого збору 

скла, паперу, ПЕТ-пляшок. Облаштовано 

сміттєві майданчики).  

4 категорія 



Районний Центр безпеки – безпечне село 

Чутівська районна рада 

Бюджет Конкурсу – 600,0 тис. грн 

Бюджет ради – 1046,9 тис. грн 

 

Придбано комплексну систему 

відеоспостереження 

3 категорія 



Розвиток туристичної 

привабливості Хорольського 

району Полтавської області 
4 категорія 

Хорольська р/р Хорольського району 

+ Андріївська с/р 

+ Петракіївська с/р 

+ Трубайцівська с/р 

Бюджет Конкурсу – 317,21 тис. грн 

Бюджет учасників – 265,726 тис. грн 

Бюджет партнерів – 35,0 тис. грн 

 
Облаштовано прирічкову зону відпочинку. 

Облаштовано екскурсійно-туристичний 

маршрут малими об'єктами обслуговування. 



Реконструкція системи гарячого 

водопостачання Зіньківської ЦРЛ з 

використання альтернативних джерел енергії 

для задоволення санітарно-гігієнічних вимог 

у лікарні шляхом встановлення сонячних 

колекторів 

Зіньківська районна рада 
+ Артелярщинська с/р 

+ Кирило-Ганнівська с/р 

+ Покрівська с/р 

+ Ставківська с/р 

+ Ч-Федорівська с/р 

 

 
Бюджет Конкурсу – 800,0 тис. грн 

Бюджет учасників – 720,0 тис. грн 

Бюджет партнерів – 80,0 тис. грн 

 
На криші Зіньківської ЦРЛ встановлено 

сонячні батареї для підігріву холодної води. 

Реконстуйовано систему водопостачання. 



Забезпечення високошвидкісним 

та якісним інтернетом громад 

Карлівського району 4 категорія 

Верхньоланнівська с/р Карлівського району 

+ Попівська с/р 

+ Мартинівська с/р 

+ Білухівська с/р 

+ Варварівська с/р 

Бюджет Конкурсу – 800,0 тис. грн 

Бюджет учасників – 182,3 тис. грн 

Бюджет партнерів – 385,9 тис. грн 

 
В 5 сільських населених пунктах прокладені 

кабелі для Інтернету 



Розвиток туристичної галузі 

Семенівщини як суттєвий фактор 

економічно-соціального зміцнення 

громад 4 категорія 

Криворудська с/р Семенівського району 

+ 5 сільських рад 

Бюджет Конкурсу – 459,6 тис. грн 

Бюджет учасника – 30,0 тис. грн 

Бюджет партнерів – 133 тис. грн 

 
Облаштовано місця для купання у с. Біляки, Наріжжя, 

Горошине. У с.Очеретувате улаштовано «театральний 

майданчик».Придбано човни. Реконстуйовано 

приміщення під готель у с. Крива Руда. 

Реконстуйовано «Панську купальню» в с. Оболонь 

 



На етапі реалізації 

1. Сторожова вежа для розвитку туризму 

та підвищення пожежної безпеки лісів 

Опішнянська ОТГ Зіньківського району 

У 2019 році закуплено будівельні 

матеріали. Через відсутність генерального 

плану будівельні роботи поки що не можуть 

бути виконані 

2. Інноваційне-технічне забезпечення 

туристичних об`єктів древнього міста Гелон 

Котелевська районна рада 

Проект реалізується на території пам`ятки 

археології національного значення. 

Ускладнена процедура розробки, погодження, 

експертизи проектних робіт. 


