ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Пленарне засідання сімнадцятої сесії сьомого скликання

РІШЕННЯ
14 липня 2017 року

№ 486

Про внесення змін та доповнень до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку
Полтавської області на період 2015-2017 років, затвердженого рішенням
дванадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 311

Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктом 3 статті 2 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації» та статтею 11 Закону України «Про засади державної
регіональної політики»,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Плану заходів з реалізації Стратегії
розвитку Полтавської області на період 2015-2017 років, затвердженого рішенням
дванадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 311
(додаток на 20 арк.).
2. Організацію виконання даного рішення покласти на Департамент
економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій обласної державної
адміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з
питань бюджету та управління майном.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток
до рішення сімнадцятої
сесії
обласної
ради
сьомого скликання
від 14 липня 2017 року

Зміни та доповнення
до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку
Полтавської області на період 2015-2017 років,
затвердженого рішенням дванадцятої сесії обласної ради
сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 311

1) розділ 5.1 Технічні завдання на проекти за напрямом 1.А. «Покращення
здоров’я та продовження тривалості активного періоду життя людини» доповнити
наступними технічними завданнями:

1. Назва
проекту
розвитку

програми
і
регіонального

2. Номер і назва завдання
з Державної стратегії
регіонального розвитку та
відповідної
стратегії
розвитку регіону, якому
відповідає проект

3. Мета
проекту

та

завдання

Реконструкція
будівлі
комунальної
установи
«Полтавський обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф» з добудовою та
надбудовою четвертого поверху по вул. Миколи Дмітрієва,
6 в м. Полтава
Державна стратегія.
ЦІЛЬ 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і
просторовий розвиток.
Завдання: Підвищення якості надання первинної медичної
допомоги
Регіональна стратегія
Завдання: 1.1.1. Зниження захворювань на серцево-судинні та
легеневі захворювання через профілактичні заходи та
впровадження здорового способу життя.
Метою проекту є вдосконалення системи надання населенню
первинної медичної допомоги.
Завданням проекту є
реконструкція та модернізація
лікувального закладу,
вдосконалення системи надання
населенню первинної медичної допомоги

4. Територія,
на
яку
Полтавська область.
проект матиме вплив
Опосередковану вигоду отримають жителі Полтавської
5. Кількість населення, на
області - 1458 тис. осіб, м. Полтава – 292,334 тис. осіб
яке
поширюватиметься
головними вигодонабувачами є працівники цієї галузі – 290
проект
осіб
6. Опис проблеми, на Даний інвестиційний проект має чітко виражену соціальну
вирішення
якої спрямованість, оскільки його реалізація дозволить надавати
населенню послуги з діагностування захворювання на ранній
спрямований проект
стадії, а також вдосконалить систему надання первинної
медичної допомоги на території міста та всієї області
Очікувані кількісні результати проекту – реконструкція
7. Очікувані кількісні та 1.
та
модернізація
лікувального закладу, вдосконалення системи
якісні результати від
надання
населенню
первинної медичної допомоги
реалізації
проекту,
2.
Введення даного проекту в експлуатацію призведе до
інновації проекту
вдосконалення системи надання населенню первинної
медичної допомоги.
8. Основні заходи проекту - добудова двох частин частин з обох торців існуючої
адмінбудівлі;
- надбудова четвертого поверху;
9. Період
реалізації
проекту (з (місяць / рік) - з квітня 2016 - до грудня 2017 р..
до (місяць / рік)
10. Обсяг фінансування 2015
проекту, тис. грн.
-

2016

2017

Разом

2377,913

5912,2

8290,113

11. Джерела фінансування
Місцевий та державний бюджет
проекту
12. Учасники
реалізації Управління
капітального
будівництва
Полтавської
проекту та їх функції
облдержадміністрації, підрядні та проектні організації
13. Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1. Назва
проекту
розвитку

програми
і Будівництво
фізкультурно-оздоровчого
басейну
по
регіонального вул.Шкільна,18 в с.Розсошенці Полтавського району
Полтавської області
Державна стратегія регіонального розвитку.
ЦІЛЬ 2.Територіальна соціально-економічна інтеграція і
2. Номер і назва завдання з просторовий розвиток
Державної
стратегії ЦІЛЬ 3.Створення умов для формування здорового населення.
регіонального розвитку та Завдання: Створення спортивної інфраструктури для занять
відповідної
стратегії фізичною культурою і спортом
розвитку регіону, якому Регіональна Стратегія розвитку Полтавської області на період
відповідає проект
до 2020 року:
Завдання: 1.1.6. Розвиток массової фізичної культури та спорту
серед усіх категорій населення.
Мета - будівництво та відкриття фізкультурно-оздоровчого
басейну у с. Розсошенці.
3. Мета
та
завдання
Завдання:
зменшення
захворюваності
серед
проекту
мешканців,реабілітації осіб з особливими фізичними та
психологічними вадами; пропаганда та розвиток олімпійських
видів спорту, створення нових робочих місць.
4. Територія,
на
яку Полтавський район, територія Щербанівської сільської ради,
проект матиме вплив
м.Полтава
5. Кількість населення, на
яке
поширюватиметься 25-40 тис.
проект
Село Розсошенці знаходиться на території Щербанівської
сільської ради, населення якої становить більше 13тис. осіб і
збільшується з кожним роком. Має вигідне транспортне
6. Опис проблеми, на сполучення з сусідніми населеними пунктами.
вирішення
якої Фізична культура і спорт (а в данному випадку саме плавання
спрямований проект
та водні процедури) є важливим чинником для реабілітації та
соціально-побутової адаптації людини з обмеженими
можливостями.
2 діючих басейни у м. Полтава та одна водойма у
с.Розсошенці не охоплюють бажаючих займатися плаванням.
Забезпечення наданням якісних послуг.
7. Очікувані кількісні та
Пільгові заняття для осіб незахищених категорій.
якісні
результати
від
Проведення уроків фізкультури для учнів Розсошенської
реалізації
проекту,
гімназії Полтавської районної ради, вихованців дитячого
інновації проекту
садочка, вихованців спортивних секцій.
Створення нових робочих місць.
Будівництво плавального басейну.
8. Основні заходи проекту
Устаткування плавального басейну.
Інші заходи.
9. Період
реалізації Січень 2017-грудень 2018
проекту (з (місяць / рік) до (місяць / рік)
2016 рік
2017 рік
Разом
10. Обсяг
фінансування 2015 рік
проекту, тис. грн
10 000,0
10 000,0
11. Джерела фінансування Обласний бюджет, районний бюджет, бюджет сільської,
проекту
Державного фонду регіонального розвитку
12. Учасники
реалізації Полтавськарайонна рада - співфінансування, Полтавська
проекту та їх функції
райдержадміністрація – заявка на участь у проекті;

Щербанівська сільська рада – виготовлення проектнокошторисної документації, фінансування та реалізація етапів
проекту
13. Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1. Назва
проекту
розвитку

програми
і Реконструкція спортивного майданчику СЗОШ І-ІІІ
регіонального ступенів №5 ім. Л.І. Бугаєвської м. Горішні Плавні
Полтавської області

2. Номер і назва завдання з
Державної
стратегії
регіонального розвитку та
відповідної
стратегії
розвитку регіону, якому
відповідає проект

3. Мета
проекту

та

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020
року: Завдання 1.1. Розвиток інфраструктури міст.
Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року:
Завдання 1.1.6. Розвиток масової фізичної культури та спорту
серед усіх категорій населення.

Створення більш комфортних та безпечних умов для
проведення занять з фізичної підготовки для учнів двох
загальноосвітніх шкіл міста СЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 та СЗОШ
завдання
І-ІІІ ступенів №5 ім. Л.І. Бугаєвської, залучення до занять
фізичною культурою та спортом мешканців навколишніх
мікрорайонів, залучення до занять фізичною культурою та
спортом людей з обмеженими фізичними можливостями,
зокрема до гри боча.

4. Територія, на яку проект
м. Горішні Плавні.
матиме вплив
5. Кількість населення, на
яке
поширюватиметься Усе населення міста Горішні Плавні – 52,7 тис. осіб
проект
Існуючий стадіон побудовано 1978 року разом з будівництвом
загальноосвітньої школи №5. Стадіон також використовується
для проведення занять з фізичної підготовки СЗОШ І-ІІІ
ступенів № 4, яка розташована на тій самій земельній ділянці,
що й СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ім. Л.І. Бугаєвської. Протягом
терміну експлуатації стадіону він використовувався й для
проведення
тренувань
дитячо-юнацькими
спортивними
школами міста.
З моменту побудови стадіону його реконструкція жодного
6. Опис
проблеми,
на разу не проводилась. Футбольне поле стадіону не має травяного
вирішення
якої покриття. Бігові доріжки - з асфальтовим покриттям, яке
спрямований проект
місцями потріскалося та розійшлося внаслідок розростання
коренів дерев. Це призводить до загроз виникнення травм учнів
при заняттях біговими видами спорту.
Загалом футбольне поле, бігові доріжки та майданчик для
занять легкою атлетикою, які розташовані на стадіоні, застаріли
та не відповідають сучасним вимогам до спортивних споруд.
Крім того, завдяки активній позиції громадської організації
«Непереможні», у місті останні два роки розвивається такий вид
спорту, як гра боча, якою займаються діти та підлітки з
обмеженими фізичними можливостями. Наразі спеціалізованого
майданчика для проведення тренувань з гри боча місто не має.
7. Очікувані кількісні та 1. Реконструйовано спортивний майданчик з улаштуванням
якісні
результати
від майданчиків для гри у футбол, волейбол, баскетбол, гри боча та
реалізації
проекту, майданчика зі спортивними тренажерами.
2. Створено більш комфортні та безпечні умови для занять з
інновації проекту
фізичної підготовки для 1160 учнів двох шкіл міста.

8. Основні заходи проекту

3. Створено умови для занять спортом щонайменше для 16
осіб з обмеженими фізичними можливостями.
1. Проведення процедури тендеру для визначення виконавця
робіт.
2. Виконання демонтажних робіт.
3. Виконання будівельно-монтажних робіт із улаштування
тротуарів, доріжок, майданчиків.
4. Улаштування зовнішніх водопровідних мереж.
5. Відновлення покриття
6. Встановлення устаткування, меблів та інвентарю.
7. Введення об’єкта в експлуатацію.

9. Період
реалізації
проекту (з (місяць / рік) - З 01/2017 - до 10/2018
до (місяць / рік)
10. Обсяг
фінансування
проекту, тис. грн.

2015 рік

2016 рік

2017 рік

-

-

10178,120

Разом
10178,120

11. Джерела фінансування
Державний бюджет – 50 %; місцевий бюджет – 50 %.
проекту
Управління
по
інвестиціях
та
будівництву
12. Учасники
реалізації
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області –
проекту та їх функції
замовник будівництва; виконавець підрядних робіт.
13. Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

2) розділ 6.3 Технічні завдання на проекти за напрямом 2.С. «Забезпечення
енергобезпеки, формування енергоефективних громадського, аграрного та
промислового секторів» доповнити наступними технічними завданнями:
Термомодернізація будівлі та реконструкція системи
програми
і теплопостачання
Зіньківського
дитячого
будинкурегіонального інтернату ім. О.В.Синяговського спального приміщення 7ї групи за адресою: вул.Соборності,91 в м. Зіньків,
Полтавської області. Коригування
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020
2. Номер і назва завдання з року. Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і
Державної
стратегії просторовий розвиток. Завдання 3. Забезпечення комфортного
регіонального розвитку та та безпечного життєвого середовища для людини незалежно
відповідної
стратегії від місця її проживання
розвитку регіону, якому Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020
відповідає проект
року. Завдання 2.3.7. Термомодернізація будівель та
енергоефективне будівництво
3. Мета
та
завдання - підвищення рівня енергоефективності в регіонах;
проекту
-зменшення витрат на оплату енергоносіїв
1. Назва
проекту
розвитку

4. Територія, на яку проект
Зіньківський район
матиме вплив
5. Кількість населення, на
яке
поширюватиметься 100 осіб
проект
6. Опис
проблеми, на
впровадження
вирішення
якої
технологій
спрямований проект
7. Очікувані кількісні та
якісні
результати
від
реалізації
проекту,
інновації проекту
8. Основні заходи проекту

енергозберігаючих

та

енергоефективних

економія споживання природного газу до 22% (13,580 тис.
грн.)
територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий
розвиток
забезпечення комфортного та безпечного життєвого
середовища для людини незалежно від місця її проживання
- утеплення зовнішніх стін;
- заміна покрівлі; - утеплення перекриття;
- заміна віконних та дверних блоків;
- заміна системи опалення

9. Період
реалізації
проекту (з (місяць / рік) - січень – грудень 2017року
до (місяць / рік)
2015 рік
2016 рік
10. Обсяг
фінансування
проекту, тис. грн.
-

2017 рік

Разом

1646,208

1646,208

11. Джерела фінансування
обласний, державний бюджети;
проекту
12. Учасники
реалізації Управління капітального будівництва облдержадміністрації,
проекту та їх функції
Зіньківський дитячий будинок-інтернат ім. О.В.Синяговського
13. Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1. Назва програми і Термомодернізація Піщанської гімназії за адресою: Україна,
проекту
регіонального Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піщане, вул.
розвитку
Шкільна, 1
2. Номер і назва завдання Державна стратегія регіонального розвитку. ЦІЛЬ 2.
з Державної стратегії Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий
регіонального розвитку на розвиток Завдання: Модернізація системи освіти
період до 2020 року, Регіональна Стратегія розвитку Полтавської області на період
до 2020 року: Завдання: 2.3.7. Термомодернізація будівель та
якому відповідає проект
енергоефективне будівництво
3. Мета та завдання Головною метою даного проекту є
впровадження
проекту
теплозберігаючих технологій з метою теплоізоляції та
зменшення втрат тепла через стіни та стелю.
Головними завданнями проекту є забезпечення належного
температурного режиму, що відповідає санітарним нормам,
економія споживання природного газу та як наслідок економне
та ефективне використання коштів місцевого та державного
бюджетів.
4. Територія,
матиме вплив

на

яку Піщанська об’єднана територіальна громада

5. Кількість населення, на 8548 чоловік
яке
поширюватиметься
проект
6. Опис проблеми, на Проектом передбачено виконання заходів по термомодернізації
вирішення
якої Піщанської гімназії шляхом утепленням стін, горищних
спрямований проект
перекриттів та стін, що сприятиме створенню комфортних умов
для навчання та виховання учнів Піщанської гімназії, надання
якісної освіти, збереження здоров’я учасників навчальновиховного процесу.
7. Очікувані кількісні та
якісні результати від
реалізації
проекту,
інновації проекту

Реалізація проекту сприятиме значній економії бюджетних
коштів, що йдуть щорічно на опалення приміщень закладу
освіти, підтримання необхідного температурного режиму та
комфортного перебування дітей та працівників навчального
закладу, зміцнення їх здоров’я та здоров’я їх рідних. Утеплення
фасадів мінеральними плитами у Піщанській гімназії дозволить
економити споживання природного газу на 30%, дасть
можливість поліпшити умови для навчання і виховання
школярів та ефективно зберігати тепло в приміщеннях. Даний
проект матиме мультиплікаційний ефект для інших громад. На
території Кременчуцького району це буде перший проект в
освітній галузі, завдяки якому вдасться комплексно здійснити
термомодернізацію будівлі та забезпечити економію коштів.

8. Основні заходи проекту Проект передбачає:
 проектно-вишукувальні роботи,
 виконання будівельних робіт, а саме:
утеплення фасадів мінеральними плитами;
утеплення
фасадів
пінополістирольними
опорядженням декоративним розчином;

плитами

з

утеплення перекриттів, покриттів горищного приміщення та
покрівлі мінеральною ватою;
улаштування цементної вирівнювальної стяжки;
армування стяжки дротяною сіткою;
улаштування з листової сталі карнизних звисів;
улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в
два шари;
 висвітлення позитивних результатів реалізації проекту в
засобах масової інформації.
9.
Період
реалізації з червня 2017 року – до серпня 2017 року
проекту (з (місяць / рік) до (місяць / рік))
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

-

-

3878,696

3878,696

11. Джерела фінансування Місцевий, державний бюджети
проекту
12. Учасники реалізації Піщанська сільська рада виступає замовником проекту
проекту та їх функції
13. Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

3) розділ 7.2 Технічні завдання на проекти за напрямом 2.С. «Розвиток
сільських територій та периферії навколо малих міст» доповнити наступними
технічними завданнями:

1. Назва
проекту
розвитку

програми
і Реконструкція будівлі Березоворудської ЗОШ І-ІІІ ступенів
регіонального (влаштування шатрового даху, теплова модернізація
фасадів школи) в с. Березова Рудка по вул. Луценка, 40
Державна стратегія регіонального розвитку.
Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і
просторовий розвиток .
2. Номер і назва завдання з Завдання: Модернізація системи освіти. Забезпечення
Державної
стратегії підвищення якості та рівного доступу населення до загальної
регіонального розвитку та середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом
відповідної
стратегії оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх
розвитку регіону, якому матеріально-технічної бази
відповідає проект
Регіональна Стратегія розвитку Полтавської області на період
до 2020 року: Ціль 3. Розвиток сільських територій
Завдання: 3.2.4. Поліпшення соціальної та транспортної
інфраструктури сільських територій
Основною метою проекту є збереження та розвиток базової
3. Мета
та
завдання
мережі закладів освіти в районі, підвищення рівня
проекту
енергоефективності будівлі, створення комфортних для
проведення занять в школі.
4. Територія,
на
проект матиме вплив

яку Березоворудська сільська
Полтавської області

рада,

Пирятинського

району,

5. Кількість населення, на
яке
поширюватиметься Населення Березоворудської сільської ради становить 2256 осіб.
проект
Основною проблемою є зношеність даху, який протікає по всій
6. Опис проблеми, на площі та руйнує будівлі і збільшує тепловтрати та низька
вирішення
якої проектна енергоефективність споруди, внаслідок чого на її
спрямований проект
опалення витрачаються значні кошти при цьому не
забезпечується
комфортний
температурний
режим
в
приміщеннях.
 Економія обсягів споживання газу на 3000 м3 щомісяця в
зимовий період (або на 25%).
7. Очікувані кількісні та  Забезпечення сталого температурного режиму в школі не
якісні
результати
від нижче 18 оС.
реалізації
проекту,  Створення комфортних умов для здобуття освіти школярами і
інновації проекту
відповідне підвищення рівня знань учнів.
 Проведення ремонту та утеплення даху та фасаду школи.
 Зниження рівня хворобливості та простою школи в зимовий
період.
Проектом передбачені наступні заходи:
Реконструкція даху (розбирання старого даху та будівництво
8. Основні заходи проекту
нового шатрового даху з металопрофілю);
Утеплення даху мінеральними плитами;
Утеплення фасаду школи мінеральними плитами;

Декоративне опорядження фасаду школи.
9. Період
реалізації
проекту (з (місяць / рік) - З 01.2017 до 12.2017
до (місяць / рік)
10. Обсяг
фінансування
проекту, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

-

2345,584

2345,584

11. Джерела фінансування Бюджет Березоворудської сільської ради, кошти Державного
проекту
фонду регіонального розвитку
Пирятинська райдержадміністрація – заявник проекту
12. Учасники
реалізації Пирятинська районна рада – власник будівлі, контролер проекту
проекту та їх функції
Березоворудська сільська рада – співфінансування проекту
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації –
координатор та контролер проекту.
13. Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Реконструкція сільського клубу під бібліотечно-музейний
програми
і
центр з патріотичного виховання молоді із впровадженням
регіонального
енергозберігаючих заходів в с.Комендантівка Кобеляцького
району Полтавської області
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020
року. Ціль 2.Територіальна соціально-економічна інтеграція і
2. Номер і назва завдання з просторовий розвиток
Державної
стратегії Завдання: Забезпечення належного функціонування сільських
регіонального розвитку та закладів культури, надання культурних послуг мешканцям сіл
відповідної
стратегії та малих міст
розвитку регіону, якому Регіональна Стратегія розвитку Полтавської області на період
відповідає проект
до 2020 року:
Завдання: 3.2.4. Поліпшення соціальної та транспортної
інфраструктури сільських територій
створення сприятливих енергозберігаючих умов, які гарантують
дитині, її батькам, громаді виховання здорової особистості зі
3. Мета
та
завдання
стійкими переконаннями та системою знань про здоров'я
проекту
і здоровий спосіб життя, здатної до самоствердження та
самореалізації,
зацікавленість
населення
у
розвитку
сіл,удосконалення туристичної привабливості села.
4. Територія,
на
яку Територія
Комендантівської сільської ради -8 населених
проект матиме вплив
пунктів
5. Кількість населення, на
яке
поширюватиметься 1040 осіб
проект
удосконалення
туристичної
привабливості.
потреба у
створенні умов для занять художньою
6. Опис проблеми, на самодіяльністю,фізичними
вирішення
якої вправами,тренуваннями,аеробікою,гімнастичними вправами,а
спрямований проект
також ,відвідування бібліотеки, музею, які б сприяли
формуванню здорового способу життя як складової життєвої
компетенції. Проектний спосіб - єдиний реальний шлях
вирішення даної проблеми
Оптимізація використання тепло та енергоресурсів.
Поліпшення умов для занять у гуртках, занять спортом та
організаційно-масових заходів ,в розширені кругозору завдяки
відвідувань бібліотеки.
Залучення більш широкого кола дошкільнят, школярів та молоді
7. Очікувані кількісні та до участі в заходах, конкурсах та фестивалях. Створення
якісні
результати
від атмосфери спільноти й родинності в громаді.
реалізації проекту,
Підвищення ефективності використання матеріальної бази з
метою формування життєвих компетентностей молоді у процесі
навчання та виховання, створення сприятливих умов для
розвитку й виховання особистості вихованців з високою
культурою здоров'я, здатної формувати свій життєвий
досвід на основі моральних цінностей українського народу та
людства в цілому.
1. Проведення процедури конкурсних торгів, укладання угоди.
2. Реконструкція приміщення, даху
8. Основні заходи проекту
- заміна віконних блоків;
- заміна дверних блоків кабінетів;
- заміна вхідних дверей;
1. Назва
проекту
розвитку

- заміна електропроводки;
- реконструкція
з утепленням будівлі, реконструкція
каналізації;
- модернізація освітлення;
- утеплення та протипожежне покриття горищного приміщення;
- покриття даху метало черепицею;
- утеплення стін будівлі зовні;
- декоративне оформлення будівлі.
9. Період
реалізації
проекту (з (місяць / рік) - Травень 2017 – грудень 2018 р.р.
до (місяць / рік)
2015 рік
2016 рік
2017 рік
10. Обсяг
фінансування
проекту, тис. грн
3918,352
11. Джерела фінансування
сільський, державний бюджети
проекту
12. Учасники
реалізації
Комендантівська сільська рада, ДФРР
проекту та їх функції
13. Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Разом
3918,352

Реконструкція будівлі колишнього терапевтичного
програми
і
відділення Решетилівської ЦРЛ під п’ятиквартирний
регіонального
будинок зі службовими квартирами по вул.Грушевського,
76 в смт Решетилівка Полтавської області
Державна стратегія регіонального розвитку.
Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів.
2. Номер і назва завдання Завдання: Підвищення привабливості проживання в сільській
з Державної стратегії місцевості, виконання програми державної підтримки молодих
регіонального розвитку та працівників, залучених до роботи в сільських населених
відповідної
стратегії пунктах
розвитку регіону, якому Регіональна Стратегія розвитку Полтавської області на період
відповідає проект
до 2020 року: Ціль 3. Розвиток сільських територій Завдання:
3.2.4. Поліпшення соціальної та транспортної інфраструктури
сільських територій
Метою проекту є забезпечення надання якісних медичних
послуг 26000 мешканців Решетилівського району Полтавської
області шляхом залучення молодих спеціалістів – лікарів у
медичні заклади району.
Завданнями проекту є:
1.Громадське обговорення проблеми забезпеченості кадрами
3. Мета
та
завдання
закладів охорони здоров’я Решетилівського району.
проекту
2.Залучення молодих лікарів до роботи у районі шляхом
оплати проходження очної та заочної частини інтернатури.
3.Створення умов для забезпечення житлом лікарів.
4.Реконструкція
будівлі
колишнього
терапевтичного
відділення Решетилівської ЦРЛ під п’ятиквартирний будинок.
5.Залучення молодих спеціалістів-лікарів до роботи у закладах
охорони здоров’я Решетилівського району.
4. Територія,
на
яку
Решетилівський район Полтавської області
проект матиме вплив
1. Назва
проекту
розвитку

5. Кількість населення, на
яке
поширюватиметься 26000 осіб
проект
На території Решетилівської селищної ради функціонують два
медичних заклади: Центр первинної медико-санітарної
допомоги у Решетилівському районі та Решетилівська
6. Опис проблеми, на центральна районна лікарня. Відсутність лікарів – одна з
вирішення
якої головних проблем медичного обслуговування в громаді та
спрямований проект
районі вцілому. Але залучити кваліфікованих спеціалістів у
сільські райони можна - забезпечивши їм гідні умови праці.
Проте однією з основних проблем, чому молоді спеціалісти
відмовляються їхати працювати в сільську місцевість – це
відсутність житла.
7. Очікувані кількісні та Кількісні результати:
якісні результати від 1.Реконструйовано приміщення під 5 двокімнатних квартир.
реалізації
проекту, 2.Залучено для роботи 10 лікарів.
інновації проекту
Якісні результати: надання якісної повноцінної медичної
допомоги 26000 мешканцям.
1.Громадське обговорення проблеми забезпеченості кадрами
закладів охорони здоров’я Решетилівського району.
2.Залучення молодих лікарів до роботи у районі шляхом
8. Основні заходи проекту оплати проходження очної та заочної частини інтернатури.
3.Створення умов для забезпечення житлом лікарів.
4.Реконструкція
будівлі
колишнього
терапевтичного
відділення Решетилівської ЦРЛ під п’ятиквартирний будинок.
5.Залучення молодих спеціалістів-лікарів до роботи у закладах
охорони здоров’я Решетилівського району.
9. Період
реалізації
проекту (з (місяць / рік) - з 01.2017 – до 12.2017
до (місяць / рік)
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

-

-

2771,824

2771,824

11. Джерела фінансування
Бюджет Решетилівської селищної ради, Державний бюджет
проекту
Решетилівська районна рада Полтавської області – участь в
12. Учасники
реалізації підготовці та реалізації проекту, Центр первинної медикопроекту та їх функції
санітарної допомоги у Решетилівському районі, Решетилівська
центральна районна лікарня – підбір лікарів
13. Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1. Назва програми і
проекту регіонального
розвитку

Реконструкція
приміщення
колишньої
ЗОШ
під
адміністративно-культурний центр в с. Вереміївка,
Семенівського району , Полтавської області.
Державна стратегія регіонального розвитку. Ціль 2:
недопущення поглиблення регіональних диспропорцій у доступі
населення насамперед до базових соціальних, комунальних,
2. Номер і назва завдання
адміністративних, транспортних, інформаційних та інших
з Державної стратегії
послуг; Завдання: Надання державної підтримки для підвищення
регіонального розвитку та
рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя,
відповідної стратегії
діяльності та побуту селян, розмежування заходів підтримки
розвитку регіону, якому
сільського господарства і сільської місцевості
відповідає проект
Регіональна Стратегія розвитку Полтавської області на період
до 2020 року: Завдання: 3.2.4. Поліпшення соціальної та
транспортної інфраструктури сільських територій
Мета:Перепрофілювання приміщення колишньої ЗОШ під
адміністративно-культурний центр.
3. Мета та завдання
Завдання: Проведення реконструкції приміщення для
проекту
покращення надання адміністративних послуг населенню с.
Вереміївка, розширення діапазону культурно- та спортивномасової роботи на селі, надання якісних медичних послуг та
вирішення проблеми збереження приміщення колишньої школи.
4. Територія, на яку
с. Вереміївка, Семенівський район Полтавська область
проект матиме вплив
5. Кількість населення, на
яке поширюватиметься
855 осіб.
проект
Адмінприміщення Вереміївського старостату, в якому також
розташоване відділення поштового зв’язку збудоване у 1958
році, потребує капітального ремонту.
Приміщення будинку культури та сільської бібліотеки збудоване
6. Опис проблеми, на
у 1964 році не опалюється, потребує капітального ремонту.
вирішення якої
Приміщення
колишньої
школи
порівняно
нове,
не
спрямований проект
використовується за призначенням та потребує капітального
ремонту. Після завершення робіт у приміщенні будуть розміщені
адміністрація Вереміївського старостату, відділення поштового
зв’язку, сільська бібліотека, сільський будинок культури,
фельдшерський пункт.
Кількісні показники:
економія бюджетних коштів на утримання одного приміщення
на 22 % (на 50,87тис.грн.).
7. Очікувані кількісні та
Якісні показники : введення в експлуатацію адміністративноякісні результати від
культурного центру забезпечить:
реалізації проекту,
надання якісних адміністративних послуг населенню с.
інновації проекту
Вереміївка;
розширення діапазону культурно- та спортивно-масової роботи
на селі;
оперативне надання медичних послуг жителям;
вирішення проблеми збереження приміщення колишньої школи.
Передбачається проведення реконструкції будинку шляхом:
8. Основні заходи проекту проведення заміни віконних та дверних блоків;
відновлення газопостачання;
реконструкція системи опалення;

капітальний ремонт покрівлі;
відновлення водопостачання приміщення та каналізаційної
мережі;
благоустрій території.
9. Період реалізації
проекту (з (місяць / рік) - січень 2017р. – грудень 2017 р.
до (місяць / рік)
2015 рік
2016 рік
2017 рік
Разом
10. Обсяг фінансування
проекту, тис. грн
2300,410
2300,410
11. Джерела фінансування
державний бюджет, бюджет селищної ради
проекту
12. Учасники реалізації
Семенівська селищна рада (фінансування, реалізація )
проекту та їх функції
13. Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

4) у додатку 1 Орієнтований фінансовий план програми 1 «Розвиток
людського капіталу» напрям 1.А. Покращення здоров’я та продовження
тривалості активного періоду життя людини доповнити наступними рядками:
Бюджет, тис. грн.

Проекти

2015
2016
2017
Разом
Напрям 1.А. Покращення здоров’я та продовження тривалості активного періоду
життя людини
Реконструкція будівлі комунальної
установи «Полтавський обласний
центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф» з
2377,913
5912,2
8290,113
добудовою та надбудовою
четвертого поверху по вул. Миколи
Дмітрієва, 6 в м. Полтава
Будівництво фізкультурнооздоровчого басейну по
вул.Шкільна,18 в с.Розсошенці
10000,0
10000,0
Полтавського району Полтавської
області
Реконструкція спортивного
майданчику СЗОШ І-ІІІ ступенів №5
10178,120
10178,120
ім. Л.І. Бугаєвської» м. Горішні
Плавні Полтавської області

Рядок «Всього» викласти у такій редакції:
Всього: 53 проекти

51605,380

177941,599

312395,974

541942,953

5) у додатку 2 Орієнтований фінансовий план програми 2 «Підвищення
ефективності використання економічного потенціалу регіону» напрям 2.С.
Забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективних громадського,
аграрного та промислового секторів доповнити наступним рядком:
Проекти

Бюджет, тис. грн.
2015
2016
2017
Разом
Напрям 2.С. Забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективних
громадського, аграрного та промислового секторів
Термомодернізація
будівлі
та
реконструкція системи теплопостачання
Зіньківського дитячого будинку-інтернату
ім.
О.В.Синяговського
спального
1646,208
1646,208
приміщення 7-ї групи за адресою:
вул.Соборності,91
в
м.
Зіньків,
Полтавської області. Коригування
Термомодернізація Піщанської гімназії за
адресою: Україна, Полтавська область,
3878,696
3878,696
Кременчуцький район, с.Піщане, вул.
Шкільна, 1

Рядок «Всього» викласти у такій редакції:
Всього: 36 проектів

17586,0

53853,2

138668,231

210107,431

6) у додатку 3 Орієнтований фінансовий план програми 3 «Розвиток
сільських територій» напрям 3.В. Розвиток сільських територій та периферії
навколо малих міст доповнити наступними рядками:
Бюджет, тис. грн.
2015
2016
2017
Разом
Напрям 3.B. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст
Реконструкція будівлі Березоворудської
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів
(влаштування
шатрового даху, теплова модернізація
2345,583
2345,583
фасадів школи) в с. Березова Рудка по вул.
Луценка, 40
Реконструкція сільського клубу під
бібліотечно-музейний
центр
з
патріотичного виховання молоді із
2259,176
2259,176
впровадженням
енергозберігаючих
заходів в с.Комендантівка Кобеляцького
району Полтавської області
Реконструкція
будівлі
колишнього
терапевтичного
відділення
Решетилівської ЦРЛ під п’ятиквартирний
2771,824
2771,824
будинок зі службовими квартирами по
вул.Грушевського, 76 в смт Решетилівка
Полтавської області
Реконструкція приміщення колишньої
ЗОШ під адміністративно-культурний
2300,410
2300,410
центр в с. Вереміївка, Семенівського
району , Полтавської області.
Проекти

Рядок «Всього» викласти у такій редакції:
Всього: 23 проекти

Директор Департаменту
економічного розвитку, торгівлі та
залучення інвестицій обласної
державної адміністрації

400,0

20674,9

32176,463

53251,363

І.С.Іщенко

