Реєстраційний
номер

Район

Назва проекту з посиланням на "Громадський бюджет" для електронного голосування

Локація проекту

35

Великобагачанський

Облаштування ігрового майданчика "Країна дитячих мрій" для дошкільнят та школярів Балакліївського НВК,
Білоцерківська ОТГ, Полтавська область

с. Балаклія

36

Великобагачанський

Облаштування різновікового майданчику активного відпочинку «Містечко моєї мрії» для дітей Бірківського НВК,
Білоцерківська ОТГ, Полтавська область

с. Бірки

37

Великобагачанський

Облаштування місця активного відпочинку «Дитяче містечко» для дошкільнят та школярів молодшого віку села Поділ,
с. Поділ
Білоцерківська ОТГ, Полтавська область

62

Великобагачанський

"Роздільне збирання сміття з шкільної парти в селищі Велика Багачка Великобагачанського району Полтавської області" смт. Велика Багачка

63

Великобагачанський

"Комфортна громада – щасливі люди", с-ще Велика Багачка, Великобагачанський район, Полтавська область

смт. Велика Багачка

64

Великобагачанський

"Крок до майбутнього", с-ще Велика Багачка, Великобагачанський район, Полтавська область

смт. Велика Багачка

93

Великобагачанський

"Альпійська гірка своїми руками для учнів Красногорівської ЗОШ I-III ступенів Великобагачанського району",
Білоцерківська ОТГ, Полтавська область

с.Красногорівка

102

Великобагачанський

"Екологічна стежка до центру Полтавщини", село Красногорівка Великобагачанського району, Білоцерківська ОТГ,
Полтавська область

с.Красногорівка

221

Великобагачанський

"Здоров’я - понад усе!" (обладнання спортивного майданчика на стадіоні селища Гоголеве Великобагачанського
району Полтавської області)"

смт. Гоголеве

235

Великобагачанський

"Кінотеатр під відкритим небом в селищі Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області"

смт. Гоголеве

237

Великобагачанський

"Використання різних частин селища Гоголеве Великобагачанського району для організації культурних масових
заходів"

смт. Гоголеве

9

Гадяцький

"Назустріч людям шляхом належного освітлення вулиць в селі Березова Лука Гадяцького району Полтавської області"

с. Березова Лука

11

Гадяцький

"Здорові люди – сильна країна". Придбання та встановлення вуличних тренажерів в селі Бобрик Гадяцького району
Полтавської області

с. Бобрик
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12

Гадяцький

"Облаштування альтанки з доступною WI-FI зоною та букросингом в парку с. Книшівка Гадяцького району"

с.Книшівка

13

Гадяцький

"Дитячий спортивний майданчик – це не примха, а необхідність" в с. Мала Побиванка Гадяцького району Полтавської
с. Мала Побиванка
області

14

Гадяцький

"Бути здоровим, жити активно - це стильно, позитивно", с. Мала Побиванка Гадяцького району Полтавської області

15

Гадяцький

"Будівництво штучної водойми з благоустроєм прилеглої території в парковій зоні села Петрівка-Роменська Гадяцького
с. Петрівка Роменська
району"

16

Гадяцький

"Дитячий ігровий майданчик "Країна мрій" в селі Веприк Гадяцького району Полтавської області"

с. Веприк

18

Гадяцький

"Здорові діти – здорова нація". Придбання та встановлення вуличних тренажерів на стадіоні в селі Мартинівка
Гадяцького району Полтавської області

с.Мартинівка

19

Гадяцький

"Парк – мрій" в селі Ручки Гадяцького району Полтавської області

с.Ручки

20

Гадяцький

Облаштування сонячних колекторів в місцях розміщення шкільних та автобусних зупинок «Енергозбереження –
пріоритет сьогодення !», с. Вельбівка та с. Тепле Гадяцького району Полтавської області

с.Вельбівка

21

Гадяцький

"Спортивно-дитячий комплекс «Олімпієць» в селі Вельбівка Гадяцького району Полтавської області"

с.Вельбівка

25

Гадяцький

"Спортивний майданчик для всіх: від великих до малих!" Встановлення вуличних тренажерів та ігрового комплексу в
селі Вельбівка Гадяцького району Полтавської області

с.Вельбівка

26

Гадяцький

"Здорова і щаслива дитина - успішна країна" в с. Качанове Гадяцького району Полтавської області

с. Мала Побиванка

с. Качанове
27

Гадяцький

"Створення паркової зони відпочинку в с. Римарівка Гадяцького району Полтавської області"

с.Римарівка

28

Гадяцький

"Будівництво літньої сцени для проведення культурно-масових заходів в с.Великі Будища Гадяцького району
Полтавської області"

с.Великі Будища

31

Гадяцький

"Оптимізація вуличного освітлення – заощадження сільського бюджету" в селі Гречанівка Гадяцького району
Полтавської області

с. Гречанівка

40

Гадяцький

"Алея Слави" в селі Плішивець Гадяцького району Полтавської області

с. Плішивець

41

Гадяцький

"Сонячні батареї - крок до енергозбереження" в селі Плішивець Гадяцького району Полтавської області

с. Плішивець

43

Гадяцький

"Діти – наше майбутнє". Встановлення сучасного дитячого майданчика в сільському парку в с. Плішивець Гадяцького
району Полтавської області

с. Плішивець
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48

Гадяцький

«Спортивний майданчик для всіх: від великих до малих» в селі Хитці Гадяцького району Полтавської області

с.Хитці

50

Гадяцький

"Чиста вода- запорука здоров’я!" в с. Середняки Гадяцького району Полтавської області

с. Середняки

67

Гадяцький

"Назустріч дітям". Придбання та облаштування дитячого ігрового майданчика в с. Осняги Гадяцького району
Полтавської області

с.Осняги

80

Гадяцький

"Спортивний майданчик у селі Біленченківка Гадяцького району Полтавської області"

с. Біленченківка

124

Гадяцький

"Здоров’я –багатство людини" в селі Римарівка Гадяцького району Полтавської області

с.Римарівка

Гадяцький

"Освітлення вулиць - не розкіш, а потреба" в с. Млини Гадяцького району Полтавської області

с. Млини

138

Гадяцький

"Вуличні спортивні тренажери – доступне дозвілля для кожного" в с. Лисівка Гадяцького району Полтавської області

с. Лисівка

139

Гадяцький

"Світло кожної миті" в с. Рашівка Гадяцького району Полтавської області

с. Рашівка

144

Гадяцький

"Солов’їні стежки Зеленого Гаю" в м. Гадяч Полтавської області

м. Гадяч

145

Гадяцький

"Дитячий затишок". Облаштування існуючого дитячого майданчика сучасним ігровим обладнанням в с. Сари
Гадяцького району Полтавської області

с. Сари

183

Гадяцький

"Придбання та встановлення комплексу вуличних тренажерів на базі закладу Сергіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.
Сергіївка, Гадяцького району, Полтавської області"

с. Сергіївка

245

Гадяцький

"Gadiachlibrary: комфортна платформа для спілкування" в місті Гадяч Полтавської області

м. Гадяч

88

Глобинський

"Парк нашого дитинства", с. Гриньки Глобинського району Полтавської області

с. Гриньки

179

Глобинський

"Будівництво вуличного освітлення для освітлення мосту в с. Пироги Глобинського району Полтавської області"

с. Пироги

180

Глобинський

"Майбутні захисники Вітчизни". Спортивні тренажери та смуга перешкод у Гриньківській ЗОШ імені Миколи Лисенка с.
с. Гриньки
Гриньки Глобинського району Полтавської області"

244

Глобинський

"Сяючий сквер" (облаштування освітлення сільського скверу в селі Опришки Глобинського району Полтавської області)" с. Опришки

257

Глобинський

"Міні-парк (пришкільна зона відпочинку), м. Глобине, Полтавська область"

м. Глобине

187

Гребінківський

Облаштування ЗДО "Ромашка" с.Корніївка Гребінківського району сучасним ігровим майданчиком для повноцінного
відпочинку та розвитку руховоїх активності дітей

с. Корніївка

137
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188

Гребінківський

"Облаштування дитячого майданчика в селі Кулажинці Гребінківського району Полтавської області"

24

Диканський

"Благоустрій територій тренажерного та дитячого майданчиків в селі Ландарі Диканського району Полтавської області" с. Ландарі

47

Диканський

"Придбання та встановлення зупинок шкільного автобуса та громадського транспорту в селі Ландарі Диканського
району Полтавської області

с. Ландарі

65

Диканський

"Сонячна енергія – енергія твого майбутнього" – встановлення сонячних панелей на стилізованій під дерево споруді в
селищі Диканька Диканського району Полтавської області

смт. Диканька

113

Диканський

"Бережи мій рідний край, Берегине!" - встановлення скульптури «Берегині» в парку «Слави» в смт. Диканька
Диканського району Полтавської області

смт. Диканька

120

Диканський

"Спорт та повітря – запорука довголіття" – встановлення вуличних тренажерів на дитячому майданчику по вул.
Незалежності,11 в смт. Диканька, Полтавська область

смт. Диканька

135

Диканський

"Затінок для Ландарівської малечі", с. Ландарі, Диканський район, Полтавська область

с. Ландарі

158

Диканський

«Спорт для всіх». Розвиток настільного тенісу на території Диканського району»

с-ще Диканька

156

Диканський

"Облаштування дитячого спортивного майданчика на території ДНЗ №1 «Ромашка» в смт. Диканька Полтавської
області"

смт. Диканька

174

Диканський

"Забезпечення комфортного очікування населенням громадського транспорту шляхом встановлення автобусних
зупинок в селі Андріївка Диканського району Полтавської області"

с. Андріївка

206

Зіньківський

"Дітям шкіл – зручна велопарковка" - облаштування велопарковками територій шкіл м. Зіньків Полтавської області

м.Зіньків

213

Зіньківський

"Сортування сміття – безпечне майбутнє" - формування у дітей екосвідомості та навиків правильного сортування
сміття", м. Зіньків, Зіньківський район, Полтавська область

м.Зіньків

214

Зіньківський

Зелена зона "Лісова пісня",с-ще Опішне, Зіньківський район, Полтавська область

смт. Опішня

217

Зіньківський

"Літературне сузір’я Зіньківщини" - літературно-мистецький музей під відкритим небом", м. Зіньків, Полтавська область м.Зіньків

222

Зіньківський

"Льодова забава" - придбання конструкцій відкритого льодового майданчика для активного відпочинку зіньківчан та
гостей міста взимку. Зіньківський район, м. Зіньків Полтавської області"

м.Зіньків

34

Карлівський

Придбання та встановлення вуличних тренажерів на території Ланнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Ланнівська ОТГ,
Полтавська область

с. Ланна
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с. Кулажинці

57

Карлівський

"Облаштування дитячого майданчика на території ДНЗ «Малятко» в с. Куми Карлівського району Полтавської області"

200

Карлівський

"Сортуй сміття заради майбутнього! (Встановлення контейнерів для роздільного сортування сміття в школах і садочках
м. Карлівка
м.Карлівки)"

201

Карлівський

"Встановлення пандуса - безперешкодний доступ до медичних процедур осіб із особливими потребами у
фізіотерапевтичному відділенні Карлівської ЦРЛ"

202

Карлівський

"Вуличний спорт для всіх (встановлення вуличних антивандальних тренажерів на відкритому майданчику), Карлівська
м. Карлівка
ЗОШ №1, м. Карлівка"

216

Карлівський

"Освітлення пішохідних переходів – турбота про жителів Карлівщини (блаштування освітлення пішохідних переходів по
м. Карлівка
вул. Полтавський шлях, м. Карлівки Полтавської області)"

231

Карлівський

"Потурбуємось про підростаюче покоління - облаштуємо спортивно-ігровий майданчик для дітей на території ЗОШ №4
м.Карлівка
м. Карлівки Полтавської області"

232

Карлівський

"Літній амфітеатр для жителів мікрорайону Цукрового заводу м. Карлівки Полтавської області"

м.Карлівка

233

Карлівський

"Асфальтування пішохідних доріжок в дошкільному навчальному закладі "Золотий ключи" м. Карлівки- благоустрій та
безпека наших дітей"

м. Карлівка

10

Кобеляцький

"Облаштування прибудинкової території паліативного відділення Кобеляцької центральної районної лікарні", м.
Кобеляки, Полтавська область

м. Кобеляки

29

Кобеляцький

"Облаштування дитячого ігрового майданчика у селі Деменки Кобеляцького району Полтавської області"

с.Деменки

42

Кобеляцький

Встановлення відеоспостереження в Комендантівському бібліотечно-музейному центрі та на вулицях села
Комендантівка Кобеляцького району Полтавської області

с.Комендантівка

92

Кобеляцький

"Літня сцена для с. Василівка Кобеляцького району Полтавської області"

с. Василівка

103

Кобеляцький

"Спорт – це сила громади. Придбанння та встановлення вуличних тренажерів в парку «Перемога» смт. Білики
Кобеляцького району Полтавської області

смт. Білики

106

Кобеляцький

"Міжрегіональний туристичний фестиваль-ярмарок «ВСЕ БУДЕ ТУРИЗМ», с. Світлогірське, Кобеляцький район,
Полтавська область

с. Світлогірське

107

Кобеляцький

"Створення мотузкового парку «Тарзанята», м. Кобеляки, Кобеляцький район, Полтавська область

м. Кобеляки
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с. Куми

м. Карлівка

109

Кобеляцький

"Облаштування стежки здоров’я «Теренкур», м. Кобеляки, Кобеляцький район, Полтавська область

111

Кобеляцький

"Еколого-просвітницький туристичний маршрут ботанічним заказником «Драбинівка», с. Вишневе, Кобеляцький район,
с.Вишневе
Полтавська область

133

Кобеляцький

"Встановлення павільйонів для зупинок шкільних автобусів в населених пунктів Бутенківської громади Кобеляцького
району"

с.Бутенки

134

Кобеляцький

"Літня сцена для проведення урочистостей та культурно-масових заходів в с Бутенки Бутенківської ОТГ"

с.Бутенки

153

Кобеляцький

"Спортзал на відкритому повітрі": придбання та встановлення вуличних тренажерів в селі Бутенки Бутенківської ОТГ
Полтавської області

с.Бутенки

154

Кобеляцький

"Облаштування вуличної сцени для масово-розважальних заходів в селі Бутенки Бутенківської ОТГ Полтавської області" с.Бутенки

186

Кобеляцький

"Дитяче містечко". Встановлення дитячого майданчика в с.Дрижина Гребля Бутенківської ОТГ Кобеляцького району
Полтавської області

с.Дрижина Гребля

189

Кобеляцький

"Молодь за здоровий спосіб життя", с. Бутенки (Бутенківська ОТГ, Полтавська область)

с. Бутенки

197

Кобеляцький

"Підвищення рівня безпеки на території Іванівської сільської ради шляхом забезпечення регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними методами с.Іванівка Кобеляцького району Полтавської області"

с.Іванівка

204

Кобеляцький

"За здоровий спосіб життя" - встановлення спортивного майданчика на території Кобеляцького Будинку дитячої та
юнацької творчості імені Миколи Андрійовича Касьяна"

м. Кобеляки

238

Кобеляцький

"Реалізація програми " Публічний безкоштовний Wi-Fi на службу первинної медицини Комендантівської громади,
с.Комендантівка, Кобеляцький район, Полтавська область"

с.Комендантівка

69

Козельщинський

"Облаштування спортивного майданчика в с. Хорішки Козельщинського району - популяризація здорового способу
життя"

с. Хорішки

83

Козельщинський

"Cпорт для всіх" (с. Рибалки Козельщинського району Полтавської області)

с. Рибалки

101

Козельщинський

"Зробимо комфортним очікування громадського транспорту", с-ще Нова Галещина, с. Горбані, Козельщинський район,
с. Горбані
Полтавська область

108

Козельщинський

"Спортивний майданчик «Street Workout» в Козельщинському ліцеї», с-ще Козельщина, Полтавська область
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м. Кобеляки

смт. Козельщина

128

Козельщинський

"Не порушуй порядок – за тобою ведеться відео спостереження (с. Лутовинівка Козельщинського району Полтавської
області)"

с. Лутовинівка

136

Козельщинський

"Спадщина назавжди житиме в віках, пам’ять поза часом", с.Василівка, Козельщинський район, Полтавська область

с. Василівка

157

Козельщинський

"Відеоспостереження – запорука безпеки та громадського порядку в населених пунктах с. Пашківка, с. Ольгівка, с.
Бутоярівка Козельщинського району Полтавської області"

с. Пашківка

164

Козельщинський

"Влаштування відео реєстрації в’їзду та виїзду автотранспортних засобів в с.Пригарівка, с.Андрійки, с.Сушки,
с.Панасівка (Козельщинський район, Полтавська область)"

с. Андрійки

203

Козельщинський

"Реставрація пам’ятника воїну-визволителю "Захиснику Вітчизни народна шана та любов. Село Улинівка,
Козельщинський район, Полтавська область"

с. Улинівка

205

Козельщинський

"Пам’ять про захисників нашого села у Другій Світовій війні житиме в наших серцях вічно", с. Висока Вакулівка,
Козельщинський район, Полтавська область

с.Висока Вакулівка

212

Козельщинський

Спорт для всіх – для великих та малих" (вуличні тренажери в с. Сушки Козельщинського району Полтавської області)

с.Сушки

223

Козельщинський

"Створення літньої сцени з глядацьким залом «Душа співає – село гуляє», село Мальці, Козельщинський район,
Полтавська область"

с.Мальці

230

Козельщинський

"Запровадження системи збору твердих побутових відходів. с. Мальці, с. Улинівка, Козельщинський район, Полтавська
с. Мальці
область"

249

Козельщинський

"Встановлення системи вуличного відео спостереження на вулицях, с. Приліпка та с.Глибока Долина (Козельщинський
с. Приліпка
район, Полтавська область)"

254

Козельщинський

"Відеоспостереження в с. Михайлики (Козельщинський район Полтавської області)"

с. Михайлики

1

Котелевський

"ЗДОРОВІ ДІТИ – СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ", Котелевський район, Полтавська область

с. Мала Рублівка

2

Котелевський

"Забезпечення засобами пересування соціальних робітників – швидке та якісне надання соціальної послуги догляд
вдома", селище Котельва, Полтавська область

смт.Котельва

3

Котелевський

"ПОДИХ ВОЛІ" - реконструкція пам’ятного знаку Максима Залізняка, селище Котельва, Полтавська область

смт.Котельва

4

Котелевський

"Маленькі чемпіони" - спортивний майданчик для вихованців ДНЗ «Пролісок», селище Котельва, Полтавська область

смт.Котельва
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5

Котелевський

"Парк сонячний" - активний та комфортний відпочинок для дітей та жителів селища Котельва, селище Котельва,
Полтавська область

смт.Котельва

45

Котелевський

"Сміттєві баки – чистота довкілля", с. Сидоряче та с. Михайлівка, Котелевський район, Полтавська область

с. Сидоряче

49

Котелевський

"Душа радіє і співає, як дитячий сміх лунає!" Встановлення ігрових майданчиків у Великорублівському ДНЗ
«Струмочок», Котелевський район, Полтавська область

с. Велика Рублівка

60

Котелевський

"Облаштування рекреаційної зони «Зелений клас» в центрі селища Котельва Котелевського району Полтавської
області"

смт.Котельва

61

Котелевський

"Облаштування місць збору твердих побутових відходів та придбання контейнерів для сміття в селі Більськ
Котелевського району Полтавської області"

с. Більськ

66

Котелевський

"Кінотеатр під відкритим небом в селі Козлівщина Котелевського району Полтавської області"

с. Козлівщина

86

Котелевський

"Облаштування місця, придбання та встановлення вуличних тренажерів в с. Більськ Котелевського району Полтавської
с. Більськ
області"

87

Котелевський

"Благоустрій дитячого майданчика на території Великорублівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Котелевського району Полтавської
с. Велика Рублівка
області"

131

Котелевський

"Щасливе дитинство" (облаштування дитячого майданчика в Ковалевському НВК «Казка» Котелевського району
Полтавської області)

с. Ковалеве

149

Котелевський

"Квітуча Україна бере початок з рідного села", с. Микілка, Котелевський район, Полтавська область

с. Микілка

160

Котелевський

"Родинне коло" (облаштування території для відпочинку в парку с. Ковалеве Котелевського району Полтавської
області)

с. Ковалеве

58

Кременчуцький

"Встановлення систем відеоспостереження в Піщанській об’єднаній територіальній громаді"

с. Піщане

71

Кременчуцький

Проведення ІІІ регіонального гастрономічно-фольклорного фестивалю «Золоте колосся Полтавщини», с. Салівка,
Кременчуцький район, Полтавська область

с.Салівка

72

Кременчуцький

"Облаштування зони відпочинку і розвитку з поліфункціональною альтанкою для мешканців Недогарківської громади
с. Недогарки
Кременчуцького району Полтавської області"

77

Кременчуцький

"Дитяча ініціатива озеленення та благоустрою парку імені В.І. Вернадського", Омельницька об’єднана територіальна
громада
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с. Омельник

78

Кременчуцький

"Реконструкція спортивної споруди в с. Омельник по вулиці Одарченківській, 13 Кременчуцького району Полтавської
області"

89

Кременчуцький

Спортивно-ігровий майданчик «Sport Happy (Спорт Хеппі)» в с. Недогарки Кременчуцького району Полтавської області с. Недогарки

96

Кременчуцький

"Затишний Сиваш" (облаштування рекреаційної зони на березі р. Дніпро), село Кам'яні Потоки, Кременчуцький район,
с. Кам’яні Потоки
Полтавська область

114

Кременчуцький

"Облаштування пляжної зони біля урочища «Водоспад» та розчищення русла р. Сухий Кагамлик в с. Нова Знам’янка
Кременчуцького району"

с. Нова Знам’янка

115

Кременчуцький

"Спортивно-ігровий майданчик для дітей та молоді села", с. Вільна Терешківка Кременчуцького району Полтавської
області

с. Вільна Терешківка

116

Кременчуцький

"Облаштування літньої сцени в с. Майбородівка Кременчуцького району"

с. Майбородівка

122

Кременчуцький

"Безпечне село": встановлення системи вуличного відео спостереження в селах Садки та Кам’яні Потоки
Кременчуцького району Полтавської області

с. Кам’яні Потоки

123

Кременчуцький

"Облаштування спортивно-ігрового майданчика на території стадіону «Лози», с. Кам’яні Потоки, Кременчуцький район,
с. Кам’яні Потоки
Полтавська область

130

Кременчуцький

"Спортивний комплекс – основа формування нового спортивного покоління мешканців села Недогарки
Кременчуцького району Полтавської області"

с. Недогарки

182

Кременчуцький

"Будівництво антивандального спортивного майданчика в с. Дмитрівка м. Горішні Плавні Полтавської області"

Дмитрівська сільська рада
(м.Горішні Плавні)

185

Кременчуцький

"Встановлення мотузкового парку в парковій зоні села Рокитне Омельницької об’єднаної територіальної громади
Кременчуцького району Полтавської області"

с.Рокитне

239

Кременчуцький

"Облаштування спортивно-розважального майданчика в с. Ройове Кременчуцького району Полтавської області"

с. Ройове

240

Кременчуцький

"Облаштування спортивно-ігрового майданчика «Здорове покоління» на території с. Чикалівка Кременчуцького району
с. Чикалівка
Полтавської області"

241

Кременчуцький

"Встановлення зупинок шкільного автобуса та громадського транспорту на території Кам’янопотоківської сільської ради
с. Кам’яні Потоки
Кременчуцького району Полтавської області"

250

Кременчуцький

"Реставрація та модернізація танцювального майданчика на території Центру культури та дозвілля", с. Кам’яні Потоки,
Кременчуцький район, Полтавська область
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с. Омельник

с. Кам’яні Потоки

251

Кременчуцький

"Будівництво літньої сцени в парковій зоні в с. Потоки Кременчуцького району Полтавської області"

с. Потоки

252

Кременчуцький

"Нове будівництво зовнішнього електроосвітлення від ТП 540 по вул. Залізничній в с. Бурти Кременчуцького району
Полтавської області"

с. Бурти

6

Лохвицький

"Футбол для всіх", м. Заводське, Лохвицький район, Полтавська область

м. Заводське

7

Лохвицький

"Доступний спорт для всіх на свіжому повітрі", м.Заводське, Лохвицький район, Полтавська область

м. Заводське

38

Лохвицький

Організація дорожнього руху в Сенчанській об'єднаній громаді, Сенчанська ОТГ, Полтавська область

с.Сенча

39

Лохвицький

Вуличний тренажерний комплекс, м.Лохвиця, Полтавська область

м.Лохвиця

46

Лохвицький

"Сенча спортивна", с. Сенча, Лохвицький район, Полтавська область

с.Сенча

53

Лохвицький

"Запровадження системи збору ТПВ на території села Піски Лохвицького району Полтавської області"

с. Піски

55

Лохвицький

"Безпека на вулицях та збереження комунального майна в селі Піски Лохвицького району Полтавської області"

с. Піски

70

Лохвицький

"Сенча – безпечне село». Встановлення відеоспостереження в селі Сенча Сенчанської об’єднаної громади Лохвицького
с.Сенча
району Полтавської області

110

Лохвицький

"Створення зони відпочинку по вул. Цетральній села Піски Лохвицького району Полтавської області"

с. Піски

208

Лохвицький

"Кінотеатр під відкритим небом, м. Лохвиця, Полтавської області"

м.Лохвиця

209

Лохвицький

"Спортивний майданчик «WORKOUT» в сосновому парку міста Лохвиця Полтавської області"

м.Лохвиця

30

Лубенський

"Облаштування скверу у с. Засулля Лубенського району Полтавської області"

с. Засулля

44

Лубенський

"Придбання та облаштування велопарковок у селі Засулля Лубенського району Полтавської області"

с. Засулля

56

Лубенський

"Безпечне село" (встановлення вуличного відеоспостереження на вулицях с. Литвяки Лубенського району Полтавської
с. Литвяки
області)"

162

Лубенський

Козацьке свято "Щоби воля панувала тисячі віків", с. Солониця, Лубенський район, Полтавська область
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с. Солониця

163

Лубенський

"Всеукраїнський фестиваль народної творчості «Джерело духовності», Лубенський район, Полтавська область"

с.Вищий Булатець

195

Лубенський

"Благоустрій шкільного подвір’я", с. Войниха, Лубенський район, Полтавська область

с.Войниха

196

Лубенський

"Спортивний майданчик для Войнихівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів", с. Войниха, Лубенський район,
Полтавська область

с.Войниха

146

Машівський

"Зонований майданчик для очікування шкільного автобуса дітьми Сахнівщинського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» Машівського
району Полтавської області"

с. Сахнівщина

147

Машівський

"Ремонт сходів та облаштування пандуса до спортивної зали Сахнівщинського НВК Машівського району Полтавської
області"

с. Сахнівщина

177

Машівський

"Шкільна зона відпочинку", с. Дмитрівка, Машівський район, Полтавська область

с. Дмитрівка

178

Машівський

«Комплекс силових тренажерів на свіжому повітрі», с. Дмитрівка, Машівський район

с. Дмитрівка

140

Миргородський

"КИБИНЦІ FOREVER". Облаштування локації для проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів"

с. Кибинці

158

Миргородський

«Спорт для всіх». Розвиток настільного тенісу на території Диканського району»

смт. Диканька

159

Миргородський

"Виховуємо дитину здоровою". Встановлення спортивних тренажерів на території Кибинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Миргородського району Полтавської області

с. Кибинці

99

Новосанжарський

"Човнова станція для активного відпочинку на воді", с. Зачепилівка, Новосанжарський район, Полтавська область

с.Зачепилівка

112

Новосанжарський

"Ми – за здоровий спосіб життя: встановлення атлетичного комплексу на території с. Полузір’я Новосанжарського
району Полтавської області"

с. Полузір’я

117

Новосанжарський

"Встановлення вуличних тренажерів у с. Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області"

с. Мала Перещепина

118

Новосанжарський

"Облаштування дитячих майданчиків у селах Мала Перещепина та Пологи Малоперещепинської сільської ради
Полтавської області"

с. Мала Перещепина

119

Новосанжарський

"Облаштування парку сімейного відпочинку «Щаслива родина», с. Мала Перещепина, Новосанжарський район,
Полтавська область

с. Мала Перещепина
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141

Новосанжарський

"“Здорова Україна" – майданчик з вуличними тренажерами!", с. Крута Балка, Новосанжарський район, Полтавська
область

с. Крута Балка

142

Новосанжарський

"КРАЇНА ДИТИНСТВА", с. Крута Балка, Новосанжарський район, Полтавська область

с. Крута Балка

143

Новосанжарський

"СОНЯЧНЕ ДЕРЕВО", с. Крута Балка, Новосанжарський район, Полтавська область

с. Крута Балка

152

Новосанжарський

"Багатофункціональний спортивний майданчик у селищі Нові Санжари", Полтавська область

смт. Нові Санжари

199

Новосанжарський

"Парк лікарських рослин "12 зодіаків" в селищі Нові Санжари, Новосанжарська територіальна громада"

смт. Нові Санжари

81

Оржицький

"Село моє в красі та відпочинку", с. Воронинці, Оржицький район, Полтавська область

с. Воронинці

97

Оржицький

"Здоров'я - це не все, але все інше без нього нічого не варте", с. Великоселецьке, Оржицький район, Полтавська
область

с. Великоселецьке

127

Оржицький

"І можна бути вічно молодим…" – встановлення фотозон в парку Слави смт. Оржиця Полтавської області

смт. Оржиця

181

Оржицький

"Зробимо разом село мальовничим", с. Денисівка, Оржицький район, Полтавська область

с. Денисівка

190

Пирятинський

"Активні освітяни – активні громадяни" – удосконалення та сталий розвиток освітньої галузі Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади"

м.Пирятин

191

Пирятинський

"Зупинки, як картинки“ – художньо-патріотичний розпис автобусних зупинок в старостинських округах Пирятинської
міської об’єднаної територіальної громади"

с. Олександрівка

192

Пирятинський

"Сонячне WI-FI дерево в Пирятині – крокуємо в Європу Пирятинська міська об’єднана територіальна громада"

м.Пирятин

207

Пирятинський

"Встановлення спортивно-ігрового майданчика по вул. Соборній в с. Березова Рудка Пирятинського району"

с. Березова Рудка

220

Пирятинський

"Облаштування місця відпочинку, встановлення інформаційного банера та вказівників до туристичних об’єктів на
території Дейманівської сільської ради, Пирятинського району Полтавської області"

с. Дейманівка

224

Пирятинський

"Облаштування паркової зони відпочинку в с. Грабарівка Пирятинського району Полтавської області"

с. Грабарівка

225

Пирятинський

"Пирятинщина за здоровий спосіб життя, Пирятинський район"

м. Пирятин
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226

Пирятинський

"Встановлення спортивно-ігрового майданчика в с. Велика Круча Пирятинського району Полтавської області"

227

Пирятинський

«Встановлення автономних систем освітлення на сонячних батареях в громадських місцях с. Малютинці Пирятинського
с. Малютинці
району Полтавської області»

229

Пирятинський

"Lasertag" – військово-тактична гра на базі Новомартиновицької ЗОШ», с. Нові Мартиновичі, Пирятинський район,
Полтавська область

с. Нові Мартиновичі

8

Полтавський

"Створення зони активного сімейного відпочинку біля ставка «Мирський»", Мачухівська ОТГ, Полтавська область

с. Мачухи

17

Полтавський

Створення спортивного майданчика з вуличними тренажерами в с. Верхоли Полтавського району Полтавської області

с. Верхоли

22

Полтавський

"Створення спортивного майданчика в с. Бочанівка Полтавського району Полтавської області"

с. Бочанівка

23

Полтавський

"Огородження футбольного майданчика в селі Макухівка Полтавського району Полтавської області"

с. Макухівка

51

Полтавський

Благоустрій території "Парк Слави" Степненської сільської ради Полтавського району Полтавської області

с-ще Степне

52

Полтавський

Облаштування ігрового комплексу "Дитячі мрії" у с. Степне Полтавського району Полтавської області

с-ще Степне

121

Полтавський

"Здорова родина – сильна Україна", с. Тахтаулове, Полтавський район, Полтавська область

с.Тахтаулове

175

Полтавський

"Облаштування ігрового комплексу «Children’s Dreams», с. Терентіївка, Полтавський район, Полтавська область

с. Терентіївка

184

Полтавський

"Придбання надувної гірки для задоволення потреб дітей Щербанівської сільської ради Полтавського району в
активному відпочинку та розвагах"

с. Щербані

193

Полтавський

"Озеленення території села Розсошенці", с. Розсошенці, Полтавський район, Полтавська область

с. Розсошенці

194

Полтавський

"Дітворі – належні умови для відпочинку та дозвілля по вул. Г. Біліченка 29 Б", с. Щербані, Полтавський район,
Полтавська область

с. Щербані

236

Полтавський

"Дитячий спортивний майданчик в с. Судіївка Полтавського району Полтавської області"

с. Судіївка
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с. Велика Круча

246

Полтавський

"Енергонезалежний освітлювальний дитячий майданчик оснащений системою дистанційного нагляду за дітьми та
WI−FI зоною", с. Терешки, Полтавський район, Полтавська область

с. Терешки

247

Полтавський

"Придбання сміттєвих баків для Нестеренківської територіальної громади Полтавського району Полтавської області"

с. Нестеренки

248

Полтавський

"Енергоефективний освітлювальний дитячий майданчик в селі Зінці оснащений системою дистанційного нагляду за
дітьми та WI−FI зоною", с. Зінці, Полтавський район, Полтавська область

с. Зінці

253

Полтавський

"Кущові семінари «Знай свої права!» на території м. Полтави та Полтавської області"

м. Полтава

255

Полтавський

"Енергоефективний освітлювальний дитячий майданчик оснащений системою дистанційного нагляду за дітьми та
WI−FI зоною", с. Копили, Полтавський район Полтавської області

с. Копили

32

Решетилівський

"Створення зони відпочинку на річці Говтва в селі Долина Решетилівського району Полтавської області"

с. Долина

33

Решетилівський

Створення зони для літнього культурного дозвілля в селі Колотії Решетилівського району Полтавської області

с. Колотії

54

Решетилівський

"Сімейна алея в селі Колотії Решетилівського району Полтавської області"

с. Колотії

68

Решетилівський

"Встановлення композиції-ансамблю з музичних інструментів у місті Решетилівка Полтавської області"

м. Решетилівка

76

Решетилівський

"Огорожа пішохідного тротуару від проїзжої частини у місті Решетилівка Полтавської області"

м. Решетилівка

82

Решетилівський

Створення «зеленого класу» на території Потічанського НВК «ЗОШ I-II ступеня – дитячий садок», c. Потічок,
Решетилівський район, Полтавська область

с. Потічок

94

Решетилівський

"Парк-театр бароко у селищі Покровське Решетилівського району Полтавської області"

с-ще Покровське

95

Решетилівський

"Вуличні тренажери в центрі міста Решетилівка Полтавської області"

м. Решетилівка

104

Решетилівський

"Проведення IT-форуму «Інноваційне містечко» у місті Решетилівка Полтавської області"

м. Решетилівка

125

Решетилівський

"Військово-патріотичний клуб для молоді (м. Решетилівка Полтавська область)"

м. Решетилівка

126

Решетилівський

"Чиста вода (с.Глибока Балка Решетилівського району Полтавської області)"

с. Глибока Балка
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242

Решетилівський

"Літній кінотеатр» у місті Решетилівка Полтавської області"

84

Семенівський

"Спорт для всіх": придбання та встановлення вуличних тренажерів в селі Паніванівка Семенівського району Полтавської
с. Паніванівка
області"

166

Семенівський

"Цей гордий символ дорогого краю. Його історія, незміряні щедроти. Хай надихають на нові висоти", с-ще Семенівка,
Семенівський район, Полтавська область

смт. Семенівка

167

Семенівський

"Дозвілля для всіх. Облаштування сучасного спортивно-ігрового майданчика в селі Пузирі Семенівського району
Полтавської області"

с. Пузирі

168

Семенівський

"Благоустрій прибережної зони відпочинку громадського ставка села Нова Петрівка Семенівського району Полтавської
с. Нова Петрівка
області"

169

Семенівський

"Облаштування ігрового майданчика для організації дозвілля дітей села Матвіївка Семенівського району Полтавської
області"

с. Матвіївка

170

Семенівський

"Розвиток аматорського драматичного мистецтва на території Очеретуватської сільської ради Семенівського району
Полтавської області"

с. Очеретувате

171

Семенівський

"Облаштування спортивно-ігрового майданчика для дітей різного віку у селі Новоселиця Семенівської ОТГ Полтавської
с. Новоселиця
області"

198

Семенівський

"Створення скверу сакур імені М. І. Гіршмана, Семенівський район, село Великі Липняги"

с. Великі Липняги

215

Семенівський

"Облаштування ігрової зони для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в парковій зоні с. Погребняки
Семенівського району Полтавської області"

с. Погребняки

243

Семенівський

"Дитяча мрія. Спортивний та дитячий ігрові майданчики в с. Великі Липняги, Семенівського району Полтавської
області"

с. Великі Липняги

256

Семенівський

"Організація та проведення першого танцювального фестивалю на території Оболонської ОТГ як важливий засіб
розвитку хореографічного мистецтва на території громади", с. Оболонь, Семенівський район, Полтавська область

с. Оболонь

59

Хорольський

"Всесвіт на зв’язку: облаштування WI-FI зон у Покровськобагачанській об’єднанній територіальній громаді
Хорольського району Полтавської області"

с.Покровська Багачка

73

Хорольський

"Безпечне паркування – запорука культури учасників дорожнього руху", с. Ялосовецьке, Хорольський район,
Полтавська область

с. Ялосовецьке

74

Хорольський

"Забезпечення доступності відвідування закладу освіти дітьми з особливими потребами", с. Староаврамівка,
Хорольський район, Полтавська область

с.Староаврамівка
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м. Решетилівка

75

Хорольський

"Безбар'єрний доступ до школи для осіб із особливими потребами", с. Ялосовецьке, Хорольський район, Полтавська
область

с. Ялосовецьке

79

Хорольський

"Спортивно-ігровий майданчик для учнів початкової школи та групи продовженого дня", с. Староаврамівка,
Хорольський район, Полтавська область

с.Староаврамівка

98

Хорольський

"Відеоспостереження – запорука безпеки та громадського порядку в селі Хильківка Хорольського району Полтавської
області"

с. Хильківка

100

Хорольський

"Народні свята і обряди. Відновлення рідного села", с. Хильківка, Хорольський район, Полтавська область

с. Хильківка

129

Хорольський

"Павільйон - майданчик «Пристань відкритих сердець», м. Хорол, Хорольський район, Полтавська область

м. Хорол

132

Хорольський

"Облаштування військово-спортивного майданчика для сільської молоді на території Петракіївського навчальновиховного комплексу Хорольського району Полтавської області"

с.Петракіївка

151

Хорольський

"Облаштування зони відпочинку для мешканців вул.Молодіжної м. Хорол"

м. Хорол

155

Хорольський

"Облаштування дитячого ігрового майданчика у с.Клепачі Хорольського району Полтавської області"

с. Клепачі

161

Хорольський

"Облаштування зони активного відпочинку на березі річки Рудки на території м. Хорол Полтавської області"

м. Хорол

165

Хорольський

"Оснащення квадрокоптером сил правопорядку та розбудова системи цивільного захисту в Хорольському районі
Полтавської області"

м. Хорол

173

Хорольський

"Придбання комплекту мобільних пандусів та реконструкція вхідного пандуса у Хорольському РБК", м. Хорол,
Хорольський район, Полтавська область

м. Хорол

176

Хорольський

"Облаштування алеї на території паркової зони відпочинку в с. Штомпелівка Хорольського району Полтавської області" с. Штомпелівка

210

Хорольський

"Жага до життя" - спортивно-тренувальна площадка для осіб з інвалідністю в м. Хорол Полтавської області

211

Хорольський

"Тут б’ються тисячі сердець" (облаштування мототрека ім.А.Г. Кіріяченка в с. Вишняки Хорольського району сучасними
с. Вишняки
трибунами)
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м. Хорол

218

Чорнухинський

"Дитячі ігрові майданчики на території Кізлівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області"

с. Кізлівка

219

Чорнухинський

"Поточний ремонт паркового освітлення в селищі Чорнухи Полтавської області"

смт. Чорнухи

228

Чорнухинський

"Встановлення системи відеоспостереження в громадських місцях та на ключових перехрестях вулиць селища Чорнухи
смт. Чорнухи
Полтавської області"

105

Чутівський

"Спорт для всіх", с. Филенкове, Чутівський район, Полтавська область

с. Филенкове

148

Чутівський

"Облаштування території школи та дитячого садка", с. Черняківка, Чутівський район, Полтавська область

с. Черняківка

234

Чутівський

"Мистецький дворик в селищі Чутове", с-ще Чутове, Полтавська область

смт. Чутове

258

Чутівський

"Облаштування зони дозвілля в с. Кочубеївка Чутівського району Полтавської області"

с. Кочубеївка

259

Чутівський

"Облаштування «алеї закоханих» біля фонтану у центральному парку смт. Чутове Полтавської області"

смт. Чутове

260

Чутівський

Відпочинок біля річки. С.Нова Кочубеївка, Чутівський район

с.Нова Кочубеївка

85

Шишацький

Спорудження туристично-дозвіллєвої інфраструктури вздовж р. Псел (у межах Шишацької ОТГ)

с. Великий Перевіз

90

Шишацький

"Дитячий майданчик для спільного дозвілля дітей з інвалідністю та їх однолітків в селищі Шишаки Полтавської області" смт. Шишаки

91

Шишацький

"Облаштування вуличного тренажерного майданчика в смт. Шишаки Полтавської області"

смт. Шишаки

150

Шишацький

"Розважальний острів «Наша громада» під відкритим небом", с. Велика Бузова, Шишацька ОТГ, Полтавська область

с. Велика Бузова

172

Шишацький

"Будівництво літньої сцени для проведення культурно-масових заходів в с.Пришиб Шишацького р-ну Полтавської
області"

с. Пришиб
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