
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Г О Л О В И  О Б Л А С Н О Ї  Р А Д И 

 

19.01.2018            № 5 

Про оголошення обласного конкурсу 

проектів розвитку територіальних громад 

Полтавської області 2018 року 
 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення шостої сесії 

обласної ради сьомого скликання від 19 квітня 2016 року № 78 «Про 

затвердження нової редакції Положення про обласний конкурс проектів 

розвитку територіальних громад Полтавської області»: 

 

1. Оголосити обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад 

Полтавської області 2018 року з 22 січня 2018 року. 

2. Визначити наступні напрями, за якими розроблятимуться проекти у  

2018 році: 

- впровадження нових інформаційних технологій та інших сучасних 

технологій муніципального менеджменту; 

- покращення управління твердими побутовими відходами та 

охорона навколишнього природного середовища; 

- розвиток місцевої пожежної охорони, центрів безпеки громади; 

- покращення системи надання адміністративних та муніципальних 

послуг, розвиток центрів надання адміністративних послуг; 

- впровадження інноваційних енергоефективних технологій на 

об’єктах соціальної інфраструктури (технологій використання 

відновлювальних джерел енергії та енергоефективного 

обладнання); 

- розвиток туристичної сфери. 

3. Визначити наступні обсяги співфінансування проектів-переможців 

конкурсу 2018 року з обласного бюджету по категоріям учасників: 

- для першої категорії (проекти сільських рад) – не більше  

200 тис. грн;  

- для другої категорії (проекти селищних рад та міських рад міст 

районного значення) – не більше 300 тис. грн;  



- для третьої категорії (проекти районних рад, міських рад міст 

обласного значення та об’єднаних територіальних громад) – не 

більше 600 тис. грн; 

- для четвертої категорії (спільні проекти територіальних громад сіл, 

селищ, міст, районних рад та об’єднаних територіальних громад) – 

не більше 800 тис. грн. 

4. Рекомендувати головам районних рад запровадити районні конкурси 

проектів розвитку територіальних громад. 

5. Відділу інформаційного забезпечення та інформаційних технологій (ІТ) 

виконавчого апарату обласної ради оприлюднити інформацію про 

оголошення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних 

громад Полтавської області 2018 року. 
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