ПЕРЕМОЖЦІ

Конкурс екологічних громадських
ініціатив Полтавської області
2019 року (зі змінами)

№

Район

150 Великобагачанський

33 Гадяцький

48

93

128 Глобинський

Назва проекту

Короткий опис проекту

Заявник

Білоцерківська
Екологічна стежка Планується облаштування ключових пунктів
екостежини за розробленою картосхемою для
сільська рада,
до центру
В.Багачанський
Полтавщини село ознайомлення з типовими видами рослин, водною
рослинністю р. Псел, облаштування водних джерел
район
Красногорівка
(струмочки), розчистка прибережної зони,
Білоцерківської
улаштування вказівних знаків.
ОТГ
ПетрівськоСтворення еколого Планується облаштування в садочку екологодослідницького центру (куточок води та піску, куточокРоменська
– дослідницького
експериментування).
сільська рада,
центру в ДНЗ
Гадяцький район
«Ромашка» села
Планується придбання еко-літератури для дітей, 5
ПетрівкаРоменська лабораторних наборів для дослідників, 4 куточка
Гадяцького району природи, 5 мікроскопів, 7 терезів (дерево), 4 столів для
Полтавської області гри з водою та піском, стільців, лупи, пісочні
годинники, лотки, термометри та інше.
Проект спрямований на забезпечення школярів
Мартинівська
Встановлення
питних фонтанів та Мартинівської ЗОШ (125 учнів) чистою та безпечною сільська рада,
фільтрів для води в питною водою. Планується монтаж питного фонтану, Гадяцький район
фільтру для води в школі.
Мартинівській
школі І-ІІІ ступенів
Гадяцького району
Полтавської області
Планується придбання гранулятора пеллет для
Сергіївська
Придбання
гранулятора пеллет переробки органічних відходів в біопаливні гранули, сільська рада,
для повноцінної роботи гранулятора в власності СКП Гадяцький район
для переробки
органічних відходів «Добробут» (наявний подрібнювач сировини).
в. Сергіївка
Планується створення екогаю на прилеглій території Глобинська
Про красу землі
до дитячого та спортивного майданчиків в с. Яроші: міська рада,
дбай
висадка дерев та кущів, створення еко-будиночку, еко- Глобинський
стежини, майданчику для збирання сміття, нанесення район
настінного малюнка на екологічну тему, встановлення
біг-борду, лавочок, арки.

Вартість
проекту,
грн

Обласний
бюджет,
грн

ОМС,
грн

Інші
грн

100 000

50 000

50 000

-

65 300

32 600

32 700

-

40 000

20 000

20 000

-

118 000

50 000

68 000

-

91 570

45 000

45 000 1
570

41 Диканський

152 Зіньківський

61

88 Карлівський

15 Кобеляцький

Великі Будища –
чисте село
«Eco@Villige»

Планується створення «зеленого лекторію» та
Великобудищанс
проведення 4 лекцій для населення
ька сільська рада,
Великобудищанської сільської ради на тему
Диканський
сортування та 1 вуличної акції по збору вторинної
район
сировини, встановлення 10 контейнерів для збору
скла, 3 контейнерів для збору батарейок, виготовлення
та встановлення стенду з інформацією про
сортування, 200 буклетів «Я сортую».
Планується створення рекреаційної зони на березі р. Зіньківська
Ташань (де проходить фестиваль бардіновської пісні). міська рада
Планується прибирання прирічкової зони відпочинку
«Затишний берег», улаштування доріжок, лав, столів,
дитячої зони, волейбольної площадки. Провести
фестиваль бардіновської пісні.

Облаштування
рекреаційної зони
відпочинку
«Затишний берег»
та проведення
фестивалю
бардівської пісні
«На березі Ташані»
м. Зіньків
Починай сортувати Планується встановлення контейнерів для пластику,
скла в місцях найбільшого скупчення людей,
– про громаду
дбати! Толока-квест проведення толоки-квесту «Чистий берег», придбання
пресу для пластику і скла.
«Чистий берег!»

Затишне подвір'я. Планується побудова рослинної огорожі навколо
Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Огородження
№3. Заходи: проведення організаційнотериторії будівлі
роз'яснювальної роботи для участі та підтримки
Карлівської
загальноосвітньої проекту, прибирання території, вивіз сміття,
школи І-ІІІ ступенів видалення чагарників, демонтаж старої огорожі,
проведення робіт з планування території реалізації
№ 3 зеленими
проекту, придбання саджанців та висадка дерев.
насадженнями та
парканом
Створення «зеленої Планується створення зеленої зони на території парку
зони» на території Слави в с. Бутенки.
парку в с. Бутенки Заходи:
− висадка дерев і кущів;
Кобеляцького
− встановлення 6 лавочок та урн;
району
− просвітницька робота серед учнівської молоді.

Опішнянська
селищна рада,
Зіньківський
район

50 000

25 000

25 000

-

65 200

18 800

46 400

-

101 000

50 000

50 000

1
000

56 000

28 000

28 000

-

73 720

29 520

44 200

-

Карлівська
районна рада,
Карлівський
район

Бутенківська
сільська рада,
Кобеляцький
район

51 Котелевський

Придбання
контейнерів для
запровадження
роздільного
збирання твердих
побутових відходів
на території селища
Котельва
71 Кременчуцький CreativeLab «Нове
життя»

72

96

117

Радою вже розроблена схема санітарної очистки
селища. На першому етапі планується встановити
баки для роздільного збирання ТПВ біля
багатоповерхівок та окремих контейнерних
майданчиків в центрі селища. Планується закупівля
по 10 од. контейнерів для паперу, скла, пластику, 30
контейнерів.

Котелевська
селищна рада,
Котелевський
район

Планується створення на базі Недогарківського ліцею Недогарківська
творчої еко-майстерні CreativeLab «Нове життя».
сільська рада,
Облаштувати майстерню, провести акцію «Здай
Кременчуцький
зношений одяг – отримай екоторбу!», ярмарку ідей
район
апсайклінгу, виготовити екоторби і листівки, майстеркласи «Від офісної сітки до дитячих стільчиків, від
старого столу до кухонний дощечок та підставок … А
тобі слабо?», «Нове життя старим речам».
Недогарківська
Створення зеленої На території Недогарківського ліцею планується
створити унікальну зону «Духмяні хвилі», висадка
сільська рада,
зони «Духмяні
липи, жасмину, лаванди та м’яти буде основою для
Кременчуцький
хвилі»
створення фітозборів. У період цвітіння «Духмяні
район
хвилі» стануть неповторною фото зоною. Заходи:
ландшафтний дизайн, встановлення лав, урн, висадка
дерев.
Школа в стилі Еко Планується озеленення території навчального закладу Пришибська
та покращення стану повітря, створення екологічної сільська рада,
стежки. Заходи: дизайн, презентація та буклети
Кременчуцький
проекту, придбання посадкового матеріалу та його
район
висадка.
Екоосвіта Планується провести інформаційно-просвітницьку
Кременчуцька
запорука
кампанію серед школярів міста щодо необхідності
районна рада
процвітання
сортування сміття, можливості його вторинної
Полтавщини
переробки, можливості отримання додаткових коштів
для потреб школи (встановлення в кожній школі
куточка «Сортуємо сміття – рятуємо Полтавщину» - 5
контейнерів з екопродукту).Усього: 140 контейнерів зі
змінними кришками, 28 боксів для батарейок,
матеріали для майстер-класів, 1 фліпчарт.

147 360

49 900

92 960 4 500

100 000

45 500

54 500

96 400

48 200

48 200

131 925

33 700

90 290 7 935

83 511

40 000

43 511

-

11 Лохвицький

Сортуємо сміття –
задля нашого
майбуття

21 Новосанжарсь- Сортуй сміттякий
рятуй життя!
Запровадження
системи сортування
ТПВ на території
Новосанжарської
ОТГ

Планується встановлення в 4-х начальних закладах
Лохвицька міська
контейнерів для роздільного збору ТПВ (пластик,
рада
папір, скло, органіка). Кошти за здачу вторсировини
витрачатимуться на потреби школи.
Заходи:навчально- просвітницька робота серед учнів;
встановлення сміттєвих баків, 12 шт.
встановлення у навчальних та позашкільних закладах
сміттєвих баків «EcoSont» для роздільного сміття
60л., 56 шт.; організація виступів агітбригади
«Паросток», змагань серед 4 закладів на збір
найбільшого об’єму відсортованої вторсировини.
Планується придбання спецконтейнерів та яскравих
пластикових ємкостей для роздільного збору ТПВ, їх
встановлення на вулицях, школах та дитсадках ОТГ.
Планується придбання: 15 контейнерів для
роздільного збору ТПВ; 21 пластикових ємкостей
(скло, ПЕТ); наклейки на контейнери; 2 відеоролика.

Новосанжарська
селищна рада,
Новосанжарський район

Чиста вода – здорові Планується встановити систему фільтрації для питної Лазірківська
води та резервуару для її запасу в Лазірківській ЗОШ сільська рада,
діти
І – ІІІ ступенів.
Оржицький
район
83 Пирятинський Сонячне WI-FI
Планується облаштування місця з безкоштовним WI- Пирятинська
міська рада,
дерево в Пирятині – FI доступом та 8 USB–розетками для зарядки
Пирятинський
крокуємо в Європу різноманітних гаджетів. Цей об’єкт матиме вигляд
імпровізованого дерева з листям, виготовленого з
район
металу, його гілки триматимуть сонячні панелі (5
штук), в стовбур буде вмонтований акумулятор для
накопичення електороенергії.

190 360

50 000

140 360

-

121 997

50 000

71 997

43 955

18 900

25 055

88 680

40 000

42 680 6 000

140 Оржицький

Планується проведення фестивалю «Яблуневий сад»
у с. Мачухи як просвітницького івенту для
популяризації садівництва, городництва та
квітникарства, якими здавна займається місцеве
населення і серед якого найбільш популярною
рослиною з максимальною віддачею на цих ґрунтах є
яблуня. Заходи: закупівля матеріалів для проведення
фестивалю, благоустрій території, монтаж сцени,
створення тематичних локацій, інформаційнопромоційна кампанія.
Планується створення зеленої зони відпочинку в
17 Решетилівський Застосування
енергозберігаючих сквері та прилеглій території (в центрі села), де зараз
триває демонтаж занедбаних будівель.
технологій при
облаштуванні зони Заходи: висадка дерев та закладка клумб;
становлення тротуарних бордюрів та укладка
відпочинку у
плитки; встановлення світильників на сонячній
с. Шилівка
акумуляторній батареї з опорами, лавок, урн для
Решетилівського
сміття; облаштування дитячого майданчика та
району
вуличних тренажерів; проведення квестів «Знайди
енергію», «Природа – людині, людина – природі»,
виховної години «Здоров’я природи – здоров’я
людини».
102 Семенівський Екологічна бригада На базі Криворудської ЗОШ І-ІІІ ступенів працює
творче об’єднання “Друзі природи”.
«Червона стрілазахисник природи Проектом планується:
- розробка нових сценаріїв виступів;
рідного краю
- придбання пересувної сцени;
- виступи агітбригади у населених пунктах району та
області;
- виготовлення промоційної продукції на
природоохоронну тематику.
94 Полтавський

Проведення
фестивалю
«Яблуневий сад» у
с. Мачухи

Мачухівська
сільська рада,
Полтавський
район
143 600

50 000

78 600 15 000

204 783

50 000

129 978 24 805

15 000

5 000

Шилівська
сільська рада,
Решетилівський
район

Криворудська
сільська рада,
Семенівський
район
5 000

5 000

105

68 Хорольський

138

148

Серцем
доторкнемось до
природи

Подаруй надію

В селі збудовано клас-будиночок шкільного
лісництва, в якому проводяться заняття гуртка
«Юний лісівник». Діти безпосередньо спостерігають
за тваринами, птахами, слухають музику природи,
пишуть вірші про природу рідного краю. Також
проводимо екологічні ігри. Планується оформлення
цього класу: придбати парти, столи, стільці. Окрім
цього, прибирання прибережної зони, закладання
алеї декоративних рослин.

Худоліївська
сільська рада,
Семенівський
район

У м. Хорол вже розпочали сортувати сміття,
обізнаність мешканців – достатня. Планується
встановити 2 контейнери для пластику з
інформаційними плакати в парку відпочинку та на
ринку) Кошти, що надходитимуть від здачі
вторсировини, отримуватиме ГО «Дружок» для
облаштування будинку для безпритульних тварин.

Хорольська
міська рада,
Хорольський
район

ЕКО-патруль Junior "Еко-патруль Junior" - соціальний проект небайдужих Хорольська
патріотів проектом планується створення екологічного районна рада,
патруля з числа громадських активістів, учнівської та Хорольський
студентської молоді.
район
Плануються зустрічі з навчальними, правоохоронними
органами, Екослужбою, розробка регламенту роботи
громадських екоактивістів, розробка ними еко-мапи,
еко-порталу. Планується брендування проекту,
придбання футболок з логотипом проекту, буклетів;
закупівля 10 велосипедів для еко-патруля.

Родинний сквер –
історія і оберіг
рідного краю

Планується створення скверу з розбивкою на зони: алеїХильківська
Революції Гідності учасників АТО, випускників школи,сільська рада,
новонароджених, молодят. Планується встановлення Хорольський
огорожі, паркових лав, висадка дерев, кущів.
район

11 000

5 000

5 000

1 000

21 800

10 700

11 100

42 000

20 000

20 000 2 000

105 000

50 000

50 000 5 000

54 Чорнухинський Проведення
просвітницької
кампанії «Живи від
сміття вільно –
збирай його
роздільно»

Школярі Чорнухинської ЗОШ пройшли підготовку в Чорнухинська
проекті ZERO WASTE SCHOOL Ukraine. Планується селищна рада,
розмістити набори сортувальних контейнерів та
Чорнухинський
інформаційних плакатів в громадських приміщеннях район
(школи, клуби, старостати), провести тренінги в усіх
старостатах та адміністративному центрі, провести
змагання зі збору макулатури в Чорнухинських школах
та відзначити дітей-активістів цієї роботи.

145 Чутівський

Планується встановлення компостерів біля школи та Петрівська
дитячого садка с. Петрівка для переробки органічних сільська рада,
відходів, зокрема листя. Восени та весною дана
Чутівський район
проблема є найбільш актуальною
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Шишацький

Чисте повітря –
здоровий організм.
Встановлення
компостерів на
території с.
Петрівка
Чутівського району
Створення
просвітницького
простору «Життя
без відходів»

Планується створення на території КЗ «Центр надання Шишацька
соціальних послуг Шишацької селищної ради» місць селищна рада,
для збору та сортування сміття, переробки органічних Шишацький
решток на гумус, збору вживаних речей для
район
повторного використання, створення просвітницького
простору «Життя без відходів» (навчання та майстеркласи на екотему для слухачів Університету третьог
віку, дітей, відвідувачів Центру).
Планується придбати: контейнер для збору вживаного
одягу, взуття, іграшок – 1 од; контейнер для
роздільного збору сміття (пластик, папір, інші
відходи) – 3 од.; компостер для збору та переробки
органічних відходів – 1 од; коробка для збору
відпрацьованих батарейок «Батарейки, здавайтеся!» 1 од; дитячий ігровий комплекс – 1 од;
будівельні матеріали для облаштування зони
відпочинку.

40 000

20 000

20 000

28 550

14 200

14 350

-

100 000

50 000

50 000

-

