
 
 

Звіт про реалізацію проєктів 

в рамках обласної програми «Бюджет участі Полтавської області на 2017 – 2020 роки» у 2020 році  

Новоселівської сільської ради Полтавського району 

№ 
з/п 

Реєстр. 
номер 

Назва проєкту, 

місце 

розташування 

Загальна вартість 

проєкту, тис. грн. 
Обсяг фінансування, тис. грн 

Виконані роботи Отриманий результат 

Очікувана Фактична 

Обласний 

бюджет 

Бюджет місцевої 

ради 

План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

 

№53 

 

Запровадження 

системи 

роздільного 

сортування 

відходів на 

території,  

с. Божкове 

200 200 100 100 100 100 1.Придбано:  

- контейнери для відходів 

(для змішаних відходів – 

12 од., для полімерів та 

скла – 28 од.)  

- бетонні плити – 98 шт. 

2. Облаштовано 

майданчики для збору 

відходів 

3. Ліквідовано сміттєві 

звалища на території села 

Божкове. 

1. Для  населення с. Божкове 

створено умови для роздільного 

сортування відходів. 

2. Покращено екологічний стан 

громади.  

3. Підвищено рівень екологічної 

культури населення. 

4. Проведено конкурс серед 

учнівської молоді «Життя без 

сміття!» (мета -  створення 

сприятливого екологічного 

середовища у населених пунктах 

нашої громади шляхом 

запровадження практики 

сортування ТПВ) 

Деталі:  https://novoselivka-

gromada.gov.ua/news/1601974088/ 

та  

https://gromada.org.ua/gromada/nov

oselivska/news/1598520633/ 

https://novoselivka-gromada.gov.ua/news/1601974088/
https://novoselivka-gromada.gov.ua/news/1601974088/


 
 

 

2 

 

№57 

Облаштування 

зони 

відпочинку на 

«острові 

кохання» в с. 

Терентіївка 

200 200 100 100 100 100 1. Здійснена санітарна 

вирубка чагарників та їх 

утилізація, вирівнювання 

території острова. 

2. Оновлено зелені 

насадження. 

3. Встановлено елементи 

благоустрою: грибок (5), 

альтанка (5), роздягальня 

(1), вбиральня (2). 

4. Облаштовано 

спортивні майданчики  

5. На всій території 

острова встановлені 

ліхтарі й урни для сміття 

6. Відремонтовано місток 

через річку 

Створено умови для 

відпочинку на березі річки, 

занять спортом і проведення 

змістовного дозвілля для 

мешканців як с. Терентіївка, 

так і всієї Новоселівської ОТГ, 

гостей села. 

Підвищено туристичну 

привабливість громади. 

Деталі: https://novoselivka-

gromada.gov.ua/news/16013610

12/ 
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№58 

Фестиваль 

дитячої пісні 

«Молоді 

таланти»,   

с. Новоселівка 

200 200 100 100 100 100 1. Створено оргкомітет 

фестивалю, підготовлено 

сценарій заходу, 

сформовано склад журі 

2. Затверджено Положення 

Фестивалю 

3. Здійснено відбір та 

запрошення виконавців на 

фестиваль  

4. Придбано матеріально-

технічні засоби (в т.ч. 

фотоапарат, 2 

звукопідсилюючі колонки, 1 

радіосистему, 1 цифровий 

мікшер) 

5. Підготовлено територію 

та здійснено монтаж сцени, 

її оздоблення, налаштоване 

обладнання 

1. Участь у заході приймали 34 

учасника з усього Полтавського 

району – вихованці музичних 

училищ, творчих колективів 

2. Виступи проходили за 

категоріями: молодша, середня та 

старша групи у наступних 

номінаціях: "Академічний спів", 

"Народний спів", "Естрадний спів" 

3. Виявлено талановитих і 

яскравих виконавців, 

напрацьовано практичний досвід, 

що дозволить у подальшому 

розвивати творчий потенціал 

дітей, популяризувати дитячу 

пісню, підтримувати творчість 

музичних керівників у роботі з 

дітьми. 

4. Започатковане    партнерство з 

освітніми і культурними 

https://novoselivka-gromada.gov.ua/news/1601361012/
https://novoselivka-gromada.gov.ua/news/1601361012/
https://novoselivka-gromada.gov.ua/news/1601361012/


 
 

 

6. Облаштовано глядацьку 

зону – встановлені лавки і 

фотозона 

7. Проведено інформаційну 

кампанію – розроблено і 

розіслано афішу та 

запрошення, опубліковано 

відповідні анонси в фейсбук. 

8. Для висвітлення заходу 

запрошено  представників 

місцевого ТБ, знято відео 

про перебіг Фестивалю 

закладами Полтавського району. 

Склад журі:  

 Богодиста Ліна  Вікторівна 

(голова журі, керівник Обласного 

методичного кабінету навчальних 

закладів мистецтва та культури), 

 Кульбашна Вікторія  Вікторівна 

(концертмейстер Полтавського 

музичного коледжу мистецтв ім. 

М.В. Лисенка),  

 Носенко Євген 

Іванович (заступник директора з 

навчальної роботи Полтавської 

дитячої музичної школи №1 ім. 

П.І. Майбороди) 

Деталі: https://novoselivka-

gromada.gov.ua/news/1599992225/ 

та відео https://novoselivka-

gromada.gov.ua/news/1600171372/ 
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№62 

Встановлення 

туристичної 

смуги перешкод 

на території  

с. Рунівщина 

200 200 100 100 100 100 1. Створено робочу групу 

для підготовки та реалізації 

заходів проекту; 

2. Придбано елементи 

туристичного комплексу: 

металеві труби, уголки, 

фанеру, трос, зачепи тощо; 

3. Підготовлено територію та 

побудовано туристичну 

смугу перешкод; 

4. Проведено туристичні 

змагання 

Створено умови: 

- для удосконалення знань, умінь і 

навичок, фізичної 

підготовленості, необхідних для 

безпечного пересування людини 

місцевістю;  

- для розвитку спорту й туризму в 

сільській місцевості  

- для формування привабливого 

туристичного іміджу с. Рунівщина 

Налагоджене співробітництво  у 

сфері спорту і туризму з КО 

«Полтавський районний будинок 

дитячої та юнацької творчості»  

https://novoselivka-gromada.gov.ua/news/1599992225/
https://novoselivka-gromada.gov.ua/news/1599992225/
https://novoselivka-gromada.gov.ua/news/1600171372/
https://novoselivka-gromada.gov.ua/news/1600171372/



