
                                                     Додаток 

                                                                               до рішення виконавчого 

                                                                          комітету Полтавської 

                                                           міської ради 

                                                                            _________№________ 
 

Перелік проектів, які будуть реалізовані виконавчими 

органами Полтавської міської ради у 2019 році, відповідно до міської цільової 

програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) 

у м. Полтаві на 2016-2020 роки» 

 

№ 

прое

кту 

Назва проекту Короткий опис проекту Виконавець 

проекту 

Обсяг 

фінансу

вання з 

міського 

бюджет

у (грн) 

 Великі  

проекти 

 

   

85 Освітлення 

пішохідних 

переходів в  

м. Полтава 

"Безпечне місто" 

Встановлення системи 

автономного 

сенсорного освітлення 

на сонячних батареях 

на пішохідних 

переходах, які є 

найбільш 

небезпечними. 

Місце реалізації: 

проспект Миру. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

1400000  

93 "Ми теж місто!" Створення мінімальних 

умов для комфортного 

проживання мешканців 

мікрорайону Вороніна 

Місце реалізації: 

між вулицями 

Колядною та 

Староруслянською 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

1400000  

114  Скейтпарк Майданчик для катання 

на скейтбордах, 

велосипедах, роликах. 

Місце реалізації: 

Парк Перемоги, 

проспект 

Першотравневий 20. 

Управління 

капітального 

будівництва 

Полтавського 

міськвиконкому 

1400000  
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Малі  

проекти 

   

3 Фестиваль 

єдиноборств 

"Чемпіони" 

Фестиваль єдиноборств 

Місце реалізації: 

Театральна площа 

Управління у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту 

Полтавської 

міської ради 

371000  

16 Дитячо-

спортивний 

майданчик 

Встановлення 

спортивного 

майданчику. 

Місце реалізації: 

с. Вакуленці, вул. Довга 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

 

500000  

21 Дитячий 

майданчик 

"Галявинка" 

Встановлення 

сучасного та 

безпечного дитячого 

майданчика 

Місце реалізації: 

вул. Лугова, 39 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

500000  

28 Еко-парк 

"Райський сад" 

Створення еко-парку, 

який буде доступний 

усім верствам 

населення. 

Місце реалізації: 

с. Івонченці. вул. 

Волонтерська, 79 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

500000  

33 Освіта впродовж 

життя 

"Університет 

третього віку" 

Підвищити рівень 

громадянської та 

соціаьної активності 

людей похилого віку. 

Навчання людей 

похилого віку, з метою 

вдосконалення 

Комунальна 

організація 

«Інститут 

розвитку міста» 

Полтавської 

міської ради  

470396  

http://rada-poltava.gov.ua/
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соціальних і 

громадянських 

компетенцій. 

Місце реалізації: 

КО «Інститут розвитку 

міста», Вищий 

навчальний заклад 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» 

48 Дитячо-

спортивний 

майданчик 

"Антошка" 

Дитячо-спортивний 

майданчик 

Місце реалізації: 

вул. Європейська, 107 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

500000  

50 Зона відпочинку  

"Веселка" 

Встановлення дитячого 

майданчика із 

спортивними 

елементами 

Місце реалізації: 

с. Крутий берег, вул. 

Геодезична, 24 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

500000  

67 Спортивний 

майданчик 

"Будуй своє 

тіло" 

Спортивний майданчик 

Місце реалізації: 

вул. Тунельна, 100 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

500000  

74 "Територія 

дитинства" 

Облаштування 

дитячого майданчика з 

елементами розвитку 

моторики у дітей. 

Місце реалізації: 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

500000  

http://rada-poltava.gov.ua/
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вул. Гожулівська, 24, 

26, 28, 30. 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

76

  

"Зелена Алея" Встановлення альтанок, 

лавочок, вирубка 

дикорослих рослин і 

т.д. 

Місце реалізації: 

вул. Колійна 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

 

500000  

78 "БібліоХаб" Облаштування 

літературно-

мистецького простору 

для зустрічей, 

творчості, 

самореалізації 

полтавців та гостей 

міста. 

Місце реалізації: 

вул. Європейска, 141 

 

Управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

500000  

79 Комфортність 

громадського 

простору 

мікрорайону 

Яківці 

Встановлення 

відеоспостереження, 

належного освітлення 

вулиць, придбання та 

облаштування 

автобусних зупинок. 

Місце реалізації: 

вул. Спартака, вул. 

Нагірна 

 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

500000  

98

  

Корекційний 

центр для дітей з 

аутизмом 

Центр розвитку та 

реабілітації дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Місце реалізації: 

вул. Чураївни, 3/2 

 

Управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

500000 

http://rada-poltava.gov.ua/
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104  Спортивно-

ігровий 

комплекс 

"Левада" 

Покращення дозвілля 

та оздоровлення 

мешканців мікрорайону 

Левада. 

Місце реалізації: 

вул. О.Бідного, 16 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

500000  

 

 

 

Директор КО «Інститут розвитку міста» 

Полтавської міської ради                                                                          Ю. Левченко 
 

http://rada-poltava.gov.ua/

