
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

29.04.2021                                         м. Полтава                                             № 103 

 

Про оголошення обласного конкурсу 

проєктів розвитку територіальних громад 

Полтавської області 2021 року 

 
 

 Керуючись пунктом 18 частини 6, частиною 7 статті 55 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення другого 

пленарного засідання четвертої сесії восьмого скликання від 09 квітня 2021 року 

№ 159 «Про затвердження нової редакції Положення про обласний конкурс 

проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області»: 

 

1. Оголосити обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад 

Полтавської області 2021 року з 01 травня 2021 року. 

 

2. Визначити наступні напрями, за якими розроблятимуться проєкти у 

2021 році: 

− організація ефективної системи надання послуг населенню; 
− розвиток спортивної та туристичної інфраструктури; 

− поліпшення екологічної інфраструктури, зменшення ризику виникнення 

природних та техногенних катастроф; 

− впровадження енергозберігаючих та ресурсоефективних технологій в 

закладах бюджетної сфери; 

− збереження історико-культурної та духовної спадщини; 

− сприяння розвитку підприємництва; 

− освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого 

самоврядування. 

 

3. Визначити наступні обсяги співфінансування з обласного бюджету 

проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних 

громад Полтавської області 2021 року по категоріях учасників: 

− для першої категорії (проєкти сільських, селищних, міських рад) – не 

більше 600 тис. грн; 

− для другої категорії (спільні проєкти, що реалізуються органами 

місцевого самоврядування – суб’єктами співробітництва) – не 

більше 800 тис. грн. 
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4. Затвердити Методичні рекомендації щодо підготовки проєктів для 

участі в обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад 

Полтавської області (додаються на 24 арк.). 

 

5. Відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту 

виконавчого апарату обласної ради забезпечити надання консультативної, 

методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо порядку 

проведення, умов участі та підготовки проєктів для участі в обласному конкурсі 

проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області 2021 року. 

 

6. Пункт 1 розпорядження голови обласної ради від 28.02.2019 № 29 «Про 

оголошення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад 

Полтавської області 2019 року» (зі змінами) вважати таким, що втратив чинність. 

 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

ГОЛОВА       О. БІЛЕНЬКИЙ 
 


