
                                                                                                       
 

 ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 22.12.2017 р. № 1 

 

Про затвердження звіту  

міського голови.  

 

Заслухавши звіт міського голови В.Сидоренка про проведену ним, міською радою та її 

виконавчим комітетом роботу за 2017 рік та керуючись пунктом 9 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні».   

 

Вирішили: Звіт міського голови В.Сидоренка прийняти до відома та затвердити 

(додається). 

 

 

 

                   Міський голова                                        В. Сидоренко  

 

 

 

 

 



 

 
року. 

 

 

 

справ. 

Дорогі заводчани та жителі с.Вишневе! 

Добігає рік 2017 до завершення. Залишилось декілька днів до святкування Нового 
 

Що нам приніс 2017 рік? Що вдалося і що не вдалося? 

Для Заводської громади рік, що минає, був дуже не простим. 

Але попри фінансові та інші негаразди нам вдалося зробити в місті чимало добрих 

 

Я перш за все дякую своїм виборцям – заводчанам за підтримку, депутатам міської, 

районної, обласної рад, депутату Верховної Ради Богдану Р.Д., виконавчому комітету, 

апарату міської ради, колективам всіх структурних підрозділів міської ради, та всім тим, 

хто небайдужий до долі нашого міста, хто допомагав і підтримував у 2017 році та сприяв 

розвитку нашої територіальної громади. 

Все чого ми домоглися і зробили у поточному році – це спільна праця на благо 

Заводського і Вишневого. 

 

Робота міської ради та виконавчого комітету 
Заводська міська рада працює у складі 26 депутатів, 25 яких є членами постійних 

комісій ради. За звітний 2017 рік проведено 30 сесій міської ради. Всі питання сесій 

попередньо розглянуті на засіданнях профільних комісій та обговорені на колегіях ради. У 

2017 році рада розглянула на сесійних засіданнях 330 життєво важливих питань та 

прийняла відповідні рішення. 

Значна частина з них, відображає проблеми і побажання заводчан. 

Всі питання, які розглядалися на сесіях ради спрямовані на покращення усіх сфер 

життєдіяльності міста. Це питання наповнення бюджету, земельних відносин, житлово- 

комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров’я, благоустрою, 

затвердження програм, зокрема: МП «Економічного і соціального розвитку міста 

Заводське Лохвицького району Полтавської області на 2017 рік», «Міська 

екологічна програма на 2016 – 2021 роки», «Комплексна програма соціального захисту 

населення міста Заводське Лохвицького р-ну Полтавської обл. на 2017 рік», МП 

«Розвитку та підтримки спортсменів-інвалідів та спортсменів бойового мистецтва 

«Дракон», кіокушин-карате, баскетболістів, волейболістів м.Заводське на 2017 рік», МП 

«Правопорядок», МП «Розвитку настільного тенісу та мініфутболу», МП «Розвитку 

боксу», МП « Розвитку аматорського футболу», МП «Сімнадцятий міський фестиваль- 

конкурс дитячої творчості «Веселкові кольори», МП «Підвищення енергоефективності, 

енергозбереження та утримання і матеріального забезпечення соціальних та культурних 

об’єктів комунальної власності в м. Заводському» на 2016-2025 роки, МП «Міське 

освітлення», «Програма розвитку земельних відносин на території Заводської міської ради 

Лохвицького р-ну Полтавської обл. на 2016 – 2021 роки», «Розвитку міжнародного 

співробітництва м. Заводське», «Розвитку дошкільної освіти в м. Заводське Лохвицького 

району, Полтавської області», «Розвитку культури та творчості в м. Заводське», «Заміни 

вводів систем водопостачання багатоквартирних житлових будинків в м. Заводське, 

Лохвицького району Полтавської області» (на 2016 – 2021 роки). 

Виконання власних та делегованих державою повноважень здійснює виконавчий 

комітет Заводської міської ради в кількості 12 чоловік. 

В 2017 році проведено 12 засідань виконкому та прийнято 127 рішень. 

Апарат міської ради працює над покращенням якості надання адміністративних 

послуг. 

У 2017 році до міської ради надійшло 39 звернень. 

Актуальними питаннями є надання земельних ділянок, набуття права власності на 

землю шляхом приватизації, питання житлово–комунального господарства, благоустрою, 

соціальної допомоги. 



Затверджено «План зонування території міста Заводське Лохвицького району 

Полтавської області». 

Рада надає послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Державний реєстратор провів 177 реєстрацій 

У раді надаються послуги з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. Всього надано послуг – 595. 

Проводиться реєстрація актів громадянського стану. 

Зареєстровано: 

народжень – 16 дітей 

смертей – 134 громадянина (2016- 147) 

реєстрація шлюбу – 17 пар (2016 – 17) 

У 2017 році у місті народилося – 40 дітей (2017 – 37). 

Населення міста складає близько 8 225 громадян. 

 

Публічність, відкритість, інформаційна політика. 

З метою своєчасного і достовірного оприлюднення проекти рішень ради 

розміщуються на сайті міста. Проекти рішень, які законодавство вимагає оприлюднювати 

через друковані засоби інформації розміщувались у газетах «Червонозаводський вісник», 

«Зоря». 

Рішення ради та протоколи голосувань оприлюднені на сайті міста. Також окремі 

рішення, що стосуються бюджету, звітів, прийняття програм, проектів та інші 

друкувалися в газеті «Червонозаводський вісник». 

Всі сесійні засідання ради проводяться через онлайн трансляцію, записи сесій 

транслює ТРК «Астра». 

Офіційний сайт міста постійно удосконалюється та наповнюється новинами та 

відповідною інформацією. В приміщенні ради працює інфокіоск. 

Інформація про новини міста, події, свята, офіційні документи розміщується в 

міській газеті «Червонозаводський вісник». Посадові особи та депутати міської ради 

вчасно склали декларації про доходи та розмістили інформацію на сайті Єдиного 

державного реєстру декларацій. 

 

Участь у Проектах 
Продовжуються роботи по впровадженню Проекту «Розвиток спортивної бази, як 

важлива складова процесу повноцінного розвитку людини», який фінансується за рахунок 

коштів міського бюджету – 726 582 грн., обласного бюджету 600 000 грн., коштів 

Токарівської громади – 10 000 грн., коштів організацій-партнерів – 85 000 грн. (ФОП 

Буряк О.М. – 5 000 грн., ФОП Зленко Ю.Г. – 2 000 грн., Червонозаводське АТП ТОВ 

«Європа-Транс ЛТД» - 10 000 грн., ТОВ «Кварц-2008» - 5 000 грн., УАСП ТОВ «КАІС» - 

5 000 грн., ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» - 5 000 грн., ТОВ «Лохвицький комбікормовий 

завод» - 5 000 грн., ФОП Барабаш О.А. – 5 000 грн., ПрАТ «Склоприлад» - 20 000 грн., 

ПППФ «Ніка М» - 5 000 грн., ФГ «Луч» - 5 000 грн., ПАТ «Червонозаводський 

хлібозавод» - 5 000 грн, ФОП Кольчевський А.В. – 3 000 грн., ТОВ «Агросервіс» - 3 000 

грн., «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» - 70 000 грн.). 

Заводська міська рада пройшла конкурсний відбір проектів розвитку 

територіальних громад Полтавської області з Проектом співробітництва громад 

Заводської міської ради та Бодаквянської сільської ради проект «Впровадження 

енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного відділення 

по вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон, дверей та інженерних мереж майнового 

комплексу АЗПМС №1 Заводської міської ради Лохвицького району Полтавської 

області». 



Проект спрямований на підвищення рівня якості медичних послуг жителям 

Заводської, Бодаквянської, Токарівської та Пісківської громад, шляхом впровадження 

системи енергоефективних заходів в лікарняних закладах м. Заводського. 

Для реалізації проекту передбачається вирішення наступних завдань: 

- забезпечення економічних та інфраструктурних умов для функціонування 

медичних закладів міста Заводського; 

- системний поетапний підхід до проведення енерго – та ресурсозбереження 

на об’єктах лікувальних закладів міста: встановлення енергозберігаючих вікон та дверей, 

утеплення стін; утеплення даху в приміщенні поліклінічного відділення. 

 

Фінансова та інвестиційна діяльність. 

Бюджет. 
За результатами 2017 року станом на 19 грудня загальний обсяг доходної частини 

бюджету міста Заводського склав 23 209 222 грн. Зменшення надходжень до міського 

бюджету та невиконання планових показників зумовлено ситуацією, що склалася з 

платою за оренду землі ТзОВ «Райз – цукор». 

В 2017 році до загального фонду міського бюджету надійшло 22 229 171 грн., в 

тому числі власні доходи 18 105 637 грн., субвенція з районного бюджету 5 932 200 грн., 

обласного 600 000 грн., доходи спеціального фонду 980 051 грн. 

Найсуттєвішими джерелами доходу бюджету у 2017 році є: 

1. Орендна плата за землю з юридичних осіб 8 565 911 грн.; 

2. Єдиний податок з фізичних осіб 1 840 707 грн.; 

3. Акцизний податок 1 855 460 грн.; 

4. Земельний податок з юридичних осіб 2 373 060 грн.; 

5. Податок на нерухоме майно 164 288 грн. 

Та інші. 

Розподіл видатків загального та спеціального фондів бюджету за галузями 

слідуючий (станом на 19.12): 

 
 

п/п 
Галузь Загаль 

ний 

Спеціальни 

й 

Сукупни 

й 

1 Управління 4 247 
379 

23 785 4 271 165 

2 Освіта 7 727 
443 

723 961 8 451 404 

3 Соціальний захист 445 
360 

- 445 360 

4 Благоустрій 5 623 
796 

2 426 975 8 050 771 

5 Культура 1 714 
703 

9 700 1 724 403 

6 Землеустрій 4 312 159 795 164 107 

7 Субвенції до 

району 

210 
000 

- 210 000 

8 Інші субвенції 1 000 
000 

- 1 000 000 

9 Інше 802 
537 

36 650 839 187 

 

Проекти Громадського бюджету, які були реалізовані в 2017 році 
В 2017 році було подано 5 проектів, вартість яких склала – 308 390,98 грн. 

ПРОЕКТ № 1: 



«Золотий пісок посіємо». 

Придбано для колективу автентичного співу на базі МБК №2 національні жіночі, 

чоловічі костюми та взуття (сума – 86 750, грн.). 

ПРОЕКТ № 2: 

«Організація сучасного предметно-розвивального середовища як запорука 

різнобічного розвитку дітей дошкільного віку» 

Придбано для чотирьох груп ДНЗ «Теремок» ігрові осередки: «кухня» - 3 шт., 

«перукарня» - 3 шт., «лікарня – 2 шт., «магазин» - 4 шт., «живий куточок» - 3 шт., 

«куточок рядження» - 1 шт., «будинок для ляльок» - 1 шт., ігровий куточок «окуліст» - 1 

шт., дошка аудиторська одинарна – 1 шт., лавочки – 15 шт., трибуна з вузькою основою – 

1 шт. (сума -39 680,00 грн.). 

ПРОЕКТ № 3: 

«Створюємо мультфільми разом» 

Для створення мультфільмів по проекту у Заводську міську бібліотеку придбано: 

фотокамеру - 1 шт., персональний комп’ютер – 1 шт., штатив – 1 шт. та канцтовари (сума - 

30740,98 грн.). 

ПРОЕКТ № 4: 

«Спортивний майданчик з стаціонарними тренажерами і тенісними столами 

«Доступний спорт – запорука здоров’я» 

По проекту придбано та встановлено: 2 тенісних стола, жим від грудей, маятник- 

твістер, степпер – розгинач стегна, гребний тренажер, бруси, орбітрек, 2 лавки (сума - 66 

685,00 грн.). 

ПРОЕКТ № 5: 

«Облаштування дитячо-ігрового майданчика «Краплинка» 

Для облаштування майданчика у парку на масиві «цукрозаводу», взамін старого 

зношеного, придбано та встановлено: карусель, пісочницю велику, гойдалку подвійну на 

металевих стійках, балансир великий, ігровий комплекс «Гномик» , лавку (сума - 84 

535,00 грн.). 

 

Економіка 
Провідна галузь в економіці міста є промисловість. Основну долю в 

бюджетоутворенні займають наші головні платники за землю: 

1. ТзОВ «РАЙЗ – ЦУКОР» - 4 881 679 грн.; 

2. ПАТ «Компанія «РАЙЗ» - 677 323 грн.; 

3. ПрАТ «Склоприлад» - 382 188 грн.; 

4. Дирекція п/м «Укртелеком» - 319 000 грн.; 

5. ТОВ «Лохвицький комбікормовий завод» - 288 330 грн.; 

6. ТзОВ «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» - 286 751 грн.; 

7. ТзОВ «Компанія Ексол» - 250 125 грн.; 

8. ПрАТ «РАЙЗ – Максимко» - 195 538 грн.; 

9. ФОП Антоненко В.П. – 195 523 грн.; 

10. УАСП ТОВ «КАІС» - 194 148 грн.; 

11. ПП «Компанія «Надежда» - 166 510 грн.; 

12. ТОВ «Агросервіс» - 139 685 грн.; 

13. ЧТК «Анкор» - 137 290 грн.; 

14. ТДВ «Червонозаводський хлібозавод»- 132 985 грн.; 

15. ТОВ «Гадячсир» - 113 442 грн.; 

16. ТОВ «Полтава – капітал» - 53 569 грн.; 

17. ПАТ «Полтаваобленерго» - 42 266 грн. 

 

 

Благоустрій міста 



Традиційно навесні, з 15 квітня по 14 травня, в місті проводився двомісячник 

чистоти, благоустрою та озеленення. 

Всього протягом року на благоустрій міста освоєно коштів в сумі – 8 050 771 грн.( 

станом на 19.12 із зарплатою та нараховуванням). 

На території міста прибрано близько 100 несанкціонованих сміттєзвалищ (вулиці: 

Польова, Озерна, Ватутіна, Робітнича, туп. Робітничої, Полтавська, Шкільна, Матросова, 

Проектна, Абрикосова та інші). Загальний обсяг зібраного та вивезеного на міське 

сміттєзвалище сміття становить більш ніж 1 200 м
3
. 

Проведено обрізку близько 250 сухостійних та вражених омелою дерев в районі 

паркової зони та стадіонів (вул. Озерна та вул. Матросова), цвинтарів: по вул. П.Мирного, 

масивів «Гора» і «Брисі», а також на вулицях: Садова, Шкільна, Ватутіна, Озерна та інші. 

Робота по скошуванню карантинних рослин на території міста проведена 

працівниками відділу благоустрою міської ради та КП «Комунсервіс». Загальна площа, на 

якій скошені карантинні рослини, становить близько 0,8 га. Виконані роботи по 

скошуванню трави на міських стадіонах, дитячих майданчиках, парках, цвинтарях, 

узбіччах доріг, тротуарів. 

Виконано роботи по ремонту декоративної водойми (чаші басейну), проведена 

очистка прилеглої території та ремонт паркану на загальну суму – 69 962,17 грн. 

Проводились роботи на території міста по підтриманню газонів та квітників в 

належному стані. Підвозився грунт (близько 6 тон). Сформовано нові квітники, висаджено 

в них квіти (200 саджанців троянд) на вулицях Полтавська, Озерна, Матросова та інших. 

Підтримується та, в разі потреби, ремонтується паркан по вул. Полтавській та вул. 

Матросова. 

Як і кожного року, проведено роботи по озелененню міста: висаджено близько 

1 500 шт. різних порід дерев та 100 кущів. Участь в озелененні міста прийняли педагогічні 

колективи, студенти, учні навчальних закладів трудові колективи підприємств та установ, 

підприємці та працівники апарату виконкому міської ради. 

Підтримуються пам’ятники на території міста в належному стані. Проведені 

ремонтні роботи пам’ятників та місць поховання загиблих воїнів. 

Проводиться ремонт та утримуються в належному стані всі автобусні зупинки 

міста (вул. Ватутіна, Полтавська). 

Придбано та встановлено на території міста десять лавочок та десять смітничок на 

загальну суму 43 400 грн. Відремонтовано лавочок та смітничок на міському стадіоні по 

вул. Матросова, а також на міському стадіоні по вул. Озерній. Придбано та встановлено 

дві лавочки по вул. Садова, 2а (АЗПСМ №1), три пісочниці на території міста, а також 

елементи благоустрою: споруда «Вежа» та споруда «Я люблю Заводське» на вул. 

Полтавській. Придбано та встановлено вісім каруселей «Стандарт» (50 400 грн.). 

Придбаний туалетний модуль для встановлення на території міста. 

Укомплектований сантехнічними елементами та відповідними електропристроями для 

підключення до мережі енергоживлення вартістю 47 300 грн. 

Придбано та передано на баланс КП «Комунсервіс» екскаватор – навантажувач 

Борекс та косилку Вірекс Z 069 (917 425грн.). 

До нового року комунальне підприємство отримає 32 контейнери для ТПВ об’ємом 

1100 літрів (163 574,40 грн.). 

 

Виконання міської програми «Правопорядок» 
За 2017 рік членами МГО «Правопорядок» проведено 700 чергувань, які 

здійснювались у вихідні і святкові дні. Проводилась охорона громадського порядку під 

час проведення міських святкових заходів і футбольних матчів. Для чергувань задіяні 

чотири члени громадського формування «Правопорядок»: Кривошея С.І., Нагнойний 

О.О., Нагнойний С.О., Олійник А.А. 



Під час чергувань велась профілактична робота з неповнолітніми по дотриманню 

режиму перебування на території міста у вечірній час, розпивання спиртних напоїв. 

Патрулювання здійснювалось по маршрутах, затверджених апаратом міської ради. 

Особлива увага зверталась на збереження комунальної власності міста. Попереджено 

крадіжки декількох лавочок та іншого комунального та приватного майна. 

Під час чергувань з працівниками Лохвицького МПУМВС проводилась 

профілактична робота з водіями скутерів і мопедів, які порушували правила дорожнього 

руху; робота по охороні громадського порядку. 

 

Виконання міської програми «Вуличне освітлення». 
Освоєно коштів на суму 399,9 тис. грн. Виконані роботи із заміни комплектуючих, 

спрямовані на зменшення потужності світлоточок на масивах «Брисі» та 

«спиртокомбінаті» з переходом від 150 Вт ламп на 70 Вт. Змонтовано 22 світильники по 

вул. Ватутіна, Озерна, Привокзальна та встановлено 105 світлодіодних ламп потужністю 

від30 до 50 Вт. 

Змонтовано ліхтарну лінію по вул. Матросова, 22 з установленням двох 

світильників. Прокладено 250 м СІПу на масиві «Автоколона» та закомплектований 125 

м/п ліхтарної лінії по вул. Польова. 

На масиві «Гора» та по вул. Матросова змонтовано 50 нових світильників. 

На масиві «Рудка» здійснено перехід на 50 Вт лампи в кількості 120 шт. та 

відремонтовано 45 світильників з заміною корпусів та стекол. 

На масиві «Автоколона» відремонтовано 20 світлоточок. Проведено ремонт п’яти 

шаф обліку із заміною лічильників, таймерів та інших комплектуючих (вул. Вишнева, вул. 

Пушкіна, масиви «Гора» та «Рудка»). 

 

Капітальний та поточний ремонт шляхів, 

тротуарів та встановлення дорожніх знаків. 
Проведено поточний та капітальний ремонти доріг міста на загальну суму 1 288 

847,2 грн. (на 21 вулиці міста). 

Проведено поточний ремонт доріг міста без твердого покриття на загальну суму 

221 669,07 грн. (на 4 вулицях міста). 

Виконано нанесення дорожньої розмітки на вулицях: Матросова, Полтавська, 

Шкільна, Озерна, Робітнича, та ін.). Витрати на матеріали склали 14 504 грн. Роботи 

проведені відділом благоустрою при міській раді. 

Проведено поточний ремонт дорожніх знаків на 7 вулицях міста. Замінено та 

встановлено вуличні показчики на 8 багатоквартирних житлових будинках. Оновлено знак 

на в’їзд в місто «Заводське» по вул. Ватутіна. 

Виконано капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття тротуару по вул. 

Матросова на загальну суму 102 693,87грн. 

 

Водопостачання та водовідведення 
Протягом поточного року було відремонтовано ввід мережі водопроводу в будинок 

за адресою Озерна, 20 на суму 1 237 грн. 

Проведено поточний ремонт водопровідних мереж на території міста на загальну 

суму 59 500 грн. 

 

Освіта 
На утриманні громади міста перебувають ДНЗ «Теремок» та «Малятко», в яких 

функціонує 14 груп, місць 298 (і відповідно 123,175). 

Утримання ДНЗ здійснюється за кошти міського, районного бюджетів та 

батьківської плати за харчування. 

Пільгами на харчування користуються 63 дітей з малозабезпечених сімей. 



Вартість утримання 1 дитини у 2017 році становить 16,17 грн. (станом на 01.12) 

З міського бюджету на утримання ДНЗ витрачено 7 727 443 грн. (станом на 19.12), 

з районного 5 187 976 грн., надійшло батьківської плати 294 440 грн. 

В 2017 році крім витрат на утримання проведено ряд ремонтних робіт та придбання 

інвентарю. 

ДНЗ «Теремок» 
Проведені роботи по реконструкції даху 513 772 грн. та поточному ремонту стелі 

(37 530 грн.). 

Проведений поточний ремонт вимощення ( 82 696 грн.). 

Придбано основних засобів на суму – 53 526 грн.: дитячі гірки «Мамонтеня», 

«Жираф», «Малюк», «Фунтик» (будуть встановлені навесні 2018 року); пісочниця 

«Грузовик»; холодильник, морозильна камера, м’ясорубка, музичний центр, електроплита 

(3 шт.). 

Придбано інвентар на суму 266 654 грн.: господарчий інвентар, дитячі ігрові 

куточки (громадський бюджет), швейну машинку, шафу для одягу, ковдри (80 шт.), 

рушники (100 шт.), комплекти білизни (120 шт.), шафа для книг, столи (32 шт.), ліжка (40 

шт.), пенали (4 шт.), модульні меблі (24 шт.), тумби (4 шт.). 

 

ДНЗ «Малятко» 
Проведено поточний ремонт водопостачання та опалення ( 8 326 грн.). 

Встановлено нову огорожу (99 576 грн.). 

Проведено ремонт підлоги (34 301 грн.). 

Придбано основні засоби (100 777 – пісочниця «Грузовик»; гірки «Малиш» (3 шт.), 

«Фунтик»; м’ясорубку; холодильник, бойлер). 

Придбано інвентар на суму – 183 887 грн.: кухонний інвентар; фуфайки дитячі, 

господарський інвентар, гірка «Малиш», табличка фасадна, столи (42 шт.), ліжка (22 шт.), 

шафи (13 шт.), лавочки (4 шт.), матраци (36 шт.). 

Витрачено на поточні ремонти будматеріали ( 14 129 грн.). 

Крім того дитячі садки забезпечені новорічними подарунками (подякуємо за це 

«Укрлендфармінгу» та «Регал – Петролеуму» та подарунками для випускників. 

До дня освітян профінансований транспорт для проведення екскурсій 

працівниками дошкільної освіти. 

В місті функціонують дві загальноосвітні школи. 

З бюджету міста виділяється субвенція до районного бюджету на утримання 

медичних сестер у школах (103 000 грн.). 

На утримання пришкільних таборів витрачено 42 000 грн. 

Міський бюджет забезпечує безкоштовне харчування дітей пільгових категорій. 

Міська рада сприяє забезпеченню новорічними подарунками, фінансує транспортні 

витрати по перевезенню на районні свята; надає в користування звукову апаратуру для 

проведення свят. 

В 2017 році з міського бюджету виділено 1 000 000 грн. на добудову ЗОШ №1. 

Надається всіляка підтримка дитячій музичній школі, механіко – технологічному 

коледжу та ПТУ №32. 

До Дня Учителя профінансовано транспортні витрати на екскурсію в Умань для 

педагогів навчальних закладів міста. 

 

Охорона здоров’я. 
В комунальній власності громади міста перебуває майновий комплекс АЗПСМ №1 

по вул. Садовій. 

У 2017 році обладнано вхід до поліклінічного відділення пандусом металевим, 

установлені металеві решітки на вікна та металеві перила на сходах, встановлено метало 

пластикові двері (4 шт. 109 848 грн.). 



Проведено поточний ремонт ганку поліклінічного відділення (всього 139 431 грн.). 

У 2017 році з бюджету міста виділено 450 000 грн. на придбання системи цифрової 

візуалізації рентгенівських зображень. Процедуру відкритих торгів було оголошено двічі, 

але торги не відбулися. Тому з початку 2018 року знову буде оголошено торги і вже у 2018 

році ми зможемо придбати необхідне обладнання для нашої поліклініки. 

До професійного свята – Дня медика, традиційно надавався транспорт для 

перевезення працівників охорони здоров’я на екскурсію. 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 
У 2017 році рада затвердила Комплексну програму соціального захисту населення 

міста Заводське. На фінансування цієї Програми в міському бюджеті закладено 500 000 

грн., що на 210 000 грн. більше ніж у 2016 році. 

За рахунок цієї програми надається допомога громадянам, які потребують значних 

коштів на лікування, або опинилися у складних життєвих обставинах; дітям – сиротам. 

З програми соціального захисту у 2017 році виділені кошти для відзначення 

випускників шкіл та коледжу, які закінчили навчальні заклади з відзнакою; для участі 

школярів та студентів в олімпіадах, конкурсах, школах (в т.ч. і за кордоном), форумах. 

За рахунок програми соціального захисту виплачена допомога: 

учасникам АТО до Дня захисника України – 27 500 грн.; 

учасникам ліквідації на ЧАЕС 1 та 2 категорії – 27 500 грн.; 

учасникам бойових дій – 22 500 грн.; 

учасникам Другої світової війни – 18 000 грн. 

 

Дозвілля та спорт. 
Культура 

В місті працюють два будинки культури На їх утримання з міського бюджету 

витрачено 1 714 703грн., субвенція з районного бюджету 744 223грн. 

В 2017 році для МБК №1 придбано маршовий барабан, стільці (20 шт.), стенд, 

господарський інвентар, акустичні комплектуючі; для МБК №2 – двері металеві (вхідні), 

стільці(15 шт.), господарський інвентар, поремонтовано котел твердопаливний. 

У МБК №1 діти безкоштовно займаються хореографією, вокалом, грою на духових 

інструментах, театральним мистецтвом, декоративно-прикладним мистецтвом. 

Заклади культури беруть участь у виїздних мистецьких конкурсах та фестивалях і 

забезпечують проведення міських культурно – масових заходів та свят. 

У 2017 році проведено: 

19.01 театралізація та проведення свята Водохреща МБК №1 та МБК №2 на березі 

річки Артополот. 

11.02 літературно-поетичний вечір «Ще трішки про любов» з презентацією власних 

творів поетів міста в МБК №1. 

14.02 конкурсно-розважальна програма «Така любов буває раз в ніколи» в МБК 

№1.  

17.02 вечір пам’яті до виведення військ з країни Афганістан та учасників бойових 

дій на території інших держав «Фронтовим вітром з Афгану» в МБК №1. 

20.02 урок історичної правди «Небесна сотня – то в серцях вогонь» в МБК №1. 

06.03 святкова концертна програма до 8 Березня в МБК №1. 

07.03 концерт до Дня 8 Березня в МБК №2. 

01.04 день гумору в МБК №2. 

07.04 звіт Заводської ДМШ в МБК №1. 

26.04. вечір пам’яті до Дня Чорнобильської трагедії «Мій біль - Чорнобиль» в МБК 

№1.  

06.05 концертна програма до Дня пам’яті та примирення в МБК №1. 

09.05 урочистий мітинг до Дня Перемоги МБК №1, міський стадіон. 



09.05 свято Дня Перемоги МБК №2 біля пам’ятника загиблим воїнам, масив 

«Брисі». Традиційно нині 2 духових оркестри брали участь у марш-параді до «Дня 

Перемоги» в м.Полтаві 

01.06 XVII міський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Веселкові 

кольори» в МБК №1. 

22.06 мітинг-реквієм до Дня скорботи, вшанування пам’яті жертв війни в Україні та 

76-ої річниці початку ВВВ МБК №1. 

25.06 святкова концертна програма до Дня Молоді та Дня Конституції «Україно 

моя, для тебе на світі живу» МБК №1, МБК №2 та концертна програма ансамблю сучасної 

пісні «Маl-а-хіт» на міському стадіоні. 

06.07 свято «Івана Купала» МБК №2, МБК №1, масив «Брисі», берег річки Сула. 

10.08 зустріч з дитячою письменницею Анною Коршуновою. Презентація книги 

«Комп і компанія» МБК №1. 

21.08 святкові урочистості до 295-річчя від дня народження Г.С.Сковороди. Зустріч 

з учасниками пішохідного переходу «Земним шляхом – до духовності» у рамках великого 

проекту «Сковорода – 300» МБК №1. 

23.08 День Прапора та День села МБК №2, МБК №1 масив «Брисі». 

24.08 концертна програма до Дня Незалежності України МБК №1, міський стадіон. 

15.09 комплекс заходів по відзначенню Дня міста: 

І-ий фестиваль-дефіляда кулінарного мистецтва Green-пікнік «Страви на мангалі» 

та концертна програма музичного гурту з м. Черкаси «Троїсті музики» берег річки Сула. 

16.09 сімейний фестиваль-парад дитячого транспорту «Мій перший екіпаж»; 

дитяче караоке «ЗІРКА впала на долоньку»; вечірній відео сеанс мультфільмів під 

відкритим небом в парку відпочинку (масив «Спиртокомбінату»). 

17.09 виставка дитячих картин «Відкрий для себе рідне місто». Майстер-класи з 

декоративно-ужиткового мистецтва; І-ий фестиваль інструментальної музики «В діапазоні 

чарівних мелодій»; арт-інсталяція «Збудуємо місто своїми руками». Малюнок на асфальті 

«Кольрами щастя малюю рідне місто» МБК №1 міський парк відпочинку масив 

«цукрокомбінату». 

17.09 велопарад «Леді на велосипеді» вулицями міста; 3-х денна робота 

відеолокацій «З найкращими побажаннями у майбутнє»; кулінарний продаж-конкурс 

вареників «…Щоб за вухами тріщало!»; концертна програма відомого українського 

артиста, композитора, поета Павла Доскоча міський стадіон. 

14.10 звітний концерт МБК №1. Святкові урочистості до Дня козацтва, Святої 

Покрови та Дня Захисника України. 

29.10 звіт художніх колективів МБК №2. 

20.11 година патріотизму до Дня гідності та Свободи України МБК №1. 

21.11 святкові урочистості до Дня Гідності та Свободи України в РБК колективом 

МБК №1. 

08.12 концертна програма до дня місцевого самоврядування МБК №2. 

19.12 відкриття міської ялинки. День святого Миколая (МБК №1) центральна 

площа міста. 

28.12 запрошуємо на новорічний концерт в МБК №2. 

 

Спорт 
Заводська міська рада всебічно підтримує розвиток спорту. З міського бюджету у 

2017 році на фінансування програм по підтримці фізичної культури і спорту виділено 

212 940 грн. 

В місті реалізуються різні спортивні програми. 

 

Розвиток аматорського футболу в м. Заводське: 



з 25.04 по 20.10 міська футбольна команда «Харчовик» приймала участь у 

Першості Полтавської області з футболу; 

з 25.04 по 20.10 міська футбольна команда 2003-2004 р.н. приймала участь у 

Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області з футболу; 

з 04.05 по 20.10 міська футбольна команда 2005 р.н. приймала участь у Чемпіонаті 

ДЮФЛ Полтавської області з футболу. 

Розвиток та підтримка спортсменів-інвалідів, спортсменів бойового мистецтва 

«Дракон», кіокушин-карате, баскетболістів, волейболістів, шахістів, тхеквондо, 

муай-тай, кікбоксингу м. Заводське: 
12.02 в м. Полтава Відкритий обласний Чемпіонат України з бойового мистецтва 

«Дракон»; 

25.03 в м. Кропивницький Чемпіонат України з Пінчак-Сілат; 

22.04 в м. Гадяч Відкритий регіональний чемпіонат України з бойового мистецтва 

«Дракон»; 

20.05 в с. Копачів, Київська область відкритий чемпіонат України з історичного 

середньовічного бою; 

11.11 в м. Полтава Всеукраїнський турнір з бойового мистецтва «Дракон». 

Програма розвитку БК «АЛЕКС»: 

17-19 .02Відкритий турнір м. Миргород 
Переможці : Крят Влад –І місце серед школярів в кат 48кг, Міщенко Антон – І місце 

кат 56 кг, Лесик Сергій – ІІ місце серед школярів у категорії 52 кг, Алексеєнко Святослав – 

ІІ м в кат 46 кг 

2-5.03 Чемпіонат Полтавської обл.(юнаки 2003-04р.н.) м. Полтава 

Призери: Крят Вл. – ІІІ м в кат 46 кг, Міщенко А. – ІІІ м. в кат. 54кг, Буряк Ігор ІІ м. 

в кат 48кг, Лесик Сергій –ІІІ м в кат 52кг. 

10-11 березня Відкритий турнір ДЮСШ№1 м. Горішні Плавні 

Переможці: Крят Влад в кат 46 кг, Буряк Ігор в кат 46кг, Оніщенко Руслан в кат. 60 

кг, Міщенко Антон – ІІ м. в кат 58 кг, Лесик Сергій – ІІ м в кат 50 кг. 

25 березня Першість ДЮСШ «Олімпійські Надії» м. Полтава 

Устимець Влад - І місце в кат 48кг(2003р.н), Соляник Євген –ІІ м в кат 32 кг (2009 

р.н.), Шиян Ярослав – ІІ м в кат 27 кг(2009р.н.). 

31.03-2.04 Турнір з боксу «Мужність» м. Суми 

Призер – Устимець Влад – ІІ м в кат48кг. 

04-06.05 VІІ традиційний турнір з боксу пам’яті О.О.Ісметова. м. Гадяч 

Переможці: Шиян Я. – І м в кат 24 кг, Буряк Ігор – І м в кат 48 кг, Лесик Сергій - І м 

в кат 54 кг, Оніщенко Руслан. - І м в кат 60кг, Гриценко Богдан – І м в МЗ в кат 36 

кг(2006р.н.), Алексеєнко Святослав – І м в МЗ в кат 48кг. 

Призери: Соляник Євген –ІІ м в кат 32кг, Крят Влад - ІІ м в кат 48кг 

12-13.05 ІV відкритий турнір пам’яті Карпенка С.І. м. Ромни 

Переможці:Лесик Сергій в кат 54 кг, Оніщенко Руслан в кат 63кг (приз кращий 

боксер турніру). Призери: Шиян Ярослав – ІІ м в кат 24кг(2009р.н.), Гриценко Богдан –ІІ м 

в кат 37 кг (2006р.н.), Буряк Ігор - ІІ м в кат 48кг(2003р.н.). 

15-17.06. Всеукраїнський турнір з боксу пам’яті Мартиненка В.П. та чемпіонат 

Полтавської області з боксу серед юніорів 2001-2002р.н. 

Переможці: Оніщенко Руслан – І м 60к г(чемпіонат обл.), Соляник Євген –І м в кат 

32 кг (2009р.н.). Призери: Буряк Ігор – ІІ м. 50 кг, Гриценко Богдан - ІІІ м в кат 36 

кг(2006р.н.) 

17-23 липня 2017р Чемпіонат України з боксу серед юніорів м. Чернівці 

Оніщенко Руслан – 5 місце в кат 60 кг(Виконання нормативу КМС) 

09.09 Відкрита першість ОДЮСШ « Олімпійські Надії» м. Полтава 

Переможці: Гриценко Богдан –І м в кат 36 кг, Крят Влад – І м в кат 52 кг. 

Призери: Шиян Ярослав –ІІ м в кат 25 кг (2009), Соляник Євген – ІІ м в кат 33 кг 



(2009), Буряк Ігор – ІІ м 52кг. 

28-29.10 Відкрита першість СК «Легіон-Бокс» м. Кременчук 

Учасники-каманда БК «АЛЕКС» 

10-12.11 турнір пам’яті Реути Андрія. м.Суми 

Переможці: Лесик Сергій – І м в кат 52 кг юніори. 

Призери: Соляник Євген - ІІ м в кат34кг(2009), Гриценко Богдан – ІІ м в кат 38 кг, 

Буряк Ігор – ІІ м в кат 50 кг. 

18.11 Відкрита першість м. Миргорода з боксу 

Переможці: Шиян Ярослав - І м в кат 26 кг, Соляник Євген - І м в кат 34 кг, Півнев 

Роман – І м, Алексеєнко С -І м , Буряк Ігор – І м в кат 52 кг. 

Призери: Гриценко Богдан - ІІ м в кат 38 кг, Міщенко Антон - ІІ м в кат 60 кг. 

01-03.12 Відкритий чемпіонат Сумської області, м. Ромни. 

Учасники - каманда БК «АЛЕКС». Переможець турніру - Оніщенко Руслан кат 64кг. 

 
Програма «Міжнародна співпраця» 

Відповідно до цієї Програми у 2017 році відбулися візити до Швейцарії та Польщі. 

Участь у поїздках взяли представники комунальних підприємств міста, апарату міської 

ради, підприємці. Під час перебування у закордонних громадах делегації нашого міста 

мали змогу ознайомитись з наповненням та розподілом бюджетів, роботою 

муніципалітетів, освіти, медицини, комунальних підприємств та розвитком громад. Під 

час таких візитів ми отримуємо новий досвід, а саме головне змінюється свідомість 

людей. Хочеться навіть при наших обмежених можливостях внести щось краще у життя 

громади. 

За цим скупим звітом ще значиться дуже багато добрих справ та подій, які ми з 

Вами спільно вирішували протягом поточного року, тому не буду їх окремо деталізувати. 

Підводячи риску, хотілося б сказати, що в планах роботи ради було більше заходів 

по капітальних витратах, але не вдалося зробити все, що планували через зменшення 

надходжень до бюджету міста. 

Майбутній, 2018 рік, в фінансовому плані буде не простим роком, але ми будемо 

намагатися якомога ефективніше використовувати бюджетні кошти, щоб покращувати 

благоустрій міста, стан комунального майна громади та його утримання. 

Я ще раз дякую громаді Заводського за підтримку. Будьмо толерантними один до 

одного. А громада міста хай буде сильною і дружньою. 

 

Міський голова                                                    Віталій Сидоренко 
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