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АМУ підтримує ініціативу щодо законодавчого закріплення 
статусу ОТГ за малими містами
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АМУ на засіданні Уряду виступила з зауваженням до проек-
ту рішення щодо Перспективного плану Полтавської області

19 червня на засіданні Уряду Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман іні-
ціював розробку проекту закону, який до-
зволить закріпити на 2020 рік за малими 
містами і містами районного значення ста-
тус об’єднаних територіальних громад. Це 
дасть цим містами такі ж можливості для 
розвитку, які сьогодні мають спроможні 
громади, зокрема, фінансовий ресурс та 
адміністративні повноваження.

Асоціація міст України свого часу ви-
ступала з пропозицією щодо надання 
містам районного значення статусу ОТГ 
і сьогодні вітає цю ініціативу та вислов-
лює підтримку.

Нагадаємо, 18 червня на Дні Діалогу з 
владою в рамках XV Українського муні-
ципального форуму В.Гройсман, виступа-

ючи перед головами громад, наголосив на 
необхідності підтримки малих міст і ви-
значив потребу, аби районні центри і міс-
та районного значення отримали статус 
об’єднаних територіальних громад. «Ми 
це зробимо, щоб вони на власному досвіді 
побачили, що таке децентралізація. Ми з 
мотивуємо їх об’єднуватися і стати силь-
нішими», - сказав Глава Уряду. Учасники 
XV Форуму активно підтримали пропози-
цію, яка сьогодні реалізувалася в ініціативі 
щодо розроблення відповідного законо-
проекту. Також Прем’єр-міністр дав дору-
чення Мінрегіону та Мінфіну розробити 
механізми цільової підтримки малих міст 
і міст районного значення з державного 
бюджету.

19 червня на Кабінет Міністрів розгля-
дав питання щодо схвалення змін до Пер-
спективного плану формування спромож-
них громад Полтавської області. Директор 
Центрального офісу впровадження децен-
тралізаційної реформи АМУ В.Мягкоход, 
який на засіданні представляв Асоціацію, 
висловив зауваження до проекту рішення: 
«Проти змін до плану Лохвицького району 
категорично виступають два міста Лохви-
ця і Заводське. Їх заплановано об'єднати 
в одну громаду, що не зовсім узгоджуєть-
ся з методикою. Пропонуємо виключити 
зміни по цьому району, а в іншій частині 
прийняти». Прем’єр-міністр В.Гройсман 
запропонував схвалити План з доопрацю-
ванням та доручив Мінрегіону доопрацю-
вати рішення протягом кількох днів.

«Ми всі несемося вдалину на одній і тій же планеті – 
ми екіпаж одного корабля» Антуан де Сент – Екзюпері

СТОР. 2 >>

5 червня у всьому світі відзначають 
День навколишнього середовища. Цей 
день призначений для того, щоб в котрий 
раз привернути увагу до проблем екології 
і важливості розуміння – ми відповідальні 
за чистоту на планеті.

Всесвітній день навколишнього середо-
вища встановлений на 27-й сесії Генераль-
ної Асамблеї ООН 15 грудня 1972 року. Цей 
День об’єднує під собою ініціативи для по-
ліпшення стану навколишнього середови-
ща. Екологічний рух почав діяти століття 
тому, як відповідь на індустріалізацію. 
Конференція ООН в 1972 році прийняла 
Декларацію, яка містить 19 принципів, які 
представляють екологічний маніфест на-
шого часу. В історії було досягнуто точку, 

коли людство повинно було сформувати 
дії в усьому світі з розумною турботою про 
екологічні наслідки.

В світі у великій кількості країн питан-
ня сортування сміття і обов’язкової чисто-
ти вулиць давно стало нормою.

Найбільш розвинуті країни в питанні 
захисту навколишнього середовища: Шве-
ція, Данія, Словенія. В перших двох най-
більш мінімізовані викиди вуглекислого 
газу, відпрацьована переробка відходів і 
отримання енергії з відновлюваних дже-
рел.

Швеція планує до 2040 року на 100% ви-
користовувати електрику від вітряків і гід-
роелектростанцій. В Словенії існує безко-
штовний громадський електротранспорт.

Як же українці сьогодні захищають на-
вколишнє середовище?

Наслідування екотрендам в Україні не 
пов’язано з комфортом людини. Потрібна 
допомога, щоб з’явилася така звичка.

В першу чергу, коли ми говоримо за сор-
тування сміття. Якщо поряд із житлом лю-
дей не буде спеціальних баків, то погодьте-
ся, не кожен буде відвозити відсортоване 
сміття в спеціальні приймальні пункти, бо 
це – незручно.

Перші кроки по сортуванню сміття в 
нашому місті вже зроблені.

Рішенням 43 сесії міської ради сьомого 
скликання № 3 від 12.04.2019 р. виділені 
кошти в сумі 22260,00 грн. на придбання 
десяти контейнерів для сортування плас-

тика. Працівниками КП «Комунсервіс» 
контейнери для збору пластика розміщені 
за адресами: вул. Озерна, 6, вул. Озерна, 13, 
вул.Озерна, 20, вул. Озерна (біля стадіону), 
проспект Миру,4, вул. Матросова (терито-
рія коледжу). Можна одноосібно здавати 
відсортоване сміття прямо в пункти при-
йому ТПВ, які існують в місті.

Кожен з містян може зробити навко-
лишнє середовище чистішим, сортуючи 
сміття в спеціальні контейнери. Ми по-
винні виховати в собі нові звички, завдя-
ки яким приносити менше шкоди: сміття 
викидати тільки в баки, на спорт ходити з 
багаторазовою фляжкою для води, без по-
треби не використовувати автотранспорт; 
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Звіт про проведення в місті 
двомісячника чистоти, 

благоустрою та озеленення

Інформація щодо капітально-
го ремонту вулиці Ватутіна

Документи

Про встановлення ставок
єдиного податку на 2020 рік та 
затвердження Положення про 

єдиний податок

Керуючись пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні»,  статтею 293 По-
даткового Кодексу, Законом України «Про 
засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» та з ме-
тою зміцнення матеріальної  та фінансової  
бази місцевого самоврядування, а також 
сприяння соціально-економічного розви-
тку міста 

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити ставки єди-
ного податку для суб’єктів господарської 
діяльності - фізичних осіб, які здійснюють 
діяльність у м. Заводське та класифікувати 
їх по виду господарської діяльності (дода-
ток  1 додається).

2. Затвердити  Положення про єдиний 
податок (додаток 2 додається).

3. Вважати  таким, що втратило чин-
ність рішення 35 сесії міської ради 7 скли-
кання від  12.06.2018 року № 8 «Про вста-
новлення ставок єдиного податку на 2019 
рік та  затвердження Положення про єди-
ний податок».

4. Дане рішення набирає чинності з 1 
січня 2020 року.

5. Оприлюднити дане рішення на сайті 
міської ради, в інформаційному бюлетні 
громади міста Заводське «Інформацій-
ний вісник» та викласти відповідне по-
відомлення в Лохвицькій районній газеті 
«Зоря».

6. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на голову постійної ко-
місії міської ради з питань  стратегічного 
розвитку, планування бюджету і фінансів 
Барановського Р.І..

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 червня 2019 року рішення №1
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при поході в магазин відмовлятися від 
пластикових пакетів та пластикової упа-
ковки – для цього можна використовувати 
екосумки.

Звичайно, з першого разу виховати всі 
звички непросто. Але для першого разу 
можна вибрати одну екодружню дію, яка 
ввійде в звичку. Коли така звичка стане 
частиною життя, тоді добавити іншу і т.д.

Таким чином кожен з нас долучиться до 
охорони навколишнього середовища, адже 
ми є основною рушійною силою у зміні 
підходів до природоохоронних питань.

І, можливо, тоді менше буде таких ката-
строф, яка не зовсім давно сталася на Ві-
нничині, коли в річку Рось потрапили за-
соби захисту рослин, що належать до 2 та 

3 класу небезпеки.
Однією з найнебезпечніших особливос-

тей пестицидів є їхня здатність до накопи-
чення в живих організмах та міграції – піс-
ля надходження в навколишнє середовище 
пестициди обов’язково потрапляють в 
людський організм і негативно на ньо-
го впливають, завдаючи шкоди здоров’ю 
людини. На жаль, поки що використання 
пестицидів в Україні не контролюється 
жодним органом.

Кожен з нас може долучитися до збе-
реження навколишнього середовища, від-
мовившись від штучних квітів і вінків, 
які несемо на цвинтарі, і які не мають ні-
якої релігійної символіки для вшанування 
пам’яті померлих, а тільки забруднюють 
навколишнє середовище.

Нежива квіткова атрибутика розкла-
дається від 40 до 100 років, викидаючи в 
атмосферу токсичні речовини, які впли-
вають на репродуктивну систему організ-
му (що призводить до зростання жіночих 
хвороб, викиднів, народження дітей – ін-
валідів), а також спричиняють онкологічні 
захворювання.

Тому, якщо перед Вами стоїть вибір при-
дбати живі чи штучні квіти, то виберіть 
шлях для збереження довкілля і здоров’я 
майбутніх поколінь. А найкращий варіант 
– посадити рослини.

Велику небезпеку несуть відпрацьо-
вані автомобільні шини, являючи собою 
з’єднання поліароматичних вуглеводнів і 
канцерогенних речовин, що володіють ви-
соким рівнем токсичності. Тому викорис-

тання шин на дитячих майданчиках – шко-
да для здоров’я малечі.

При нагріванні на сонці у повітря випа-
ровуються небезпечні канцерогени. Тому 
краще відпрацьовані шини здати на пере-
робку, що значно скоротить споживання 
цінних корисних копалин.

То ж роблячи необдумані кроки з по-
водження з ТПВ, згадайте про своїх дітей 
та онуків – можливо це зупинить Вас. Я 
впевнена, що не існує людей, які хотіли б 
зашкодити здоров’ю та життю майбутніх 
поколінь.

Ми повинні працювати всі разом, щоб 
захистити навколишнє середовище. 

Поки що маємо на це час.

Л.Мащенко

Згідно Рішення виконавчого комітету 
від 09.04.2019 року за № 34 з 10 квітня по 10 
червня 2019 року в місті Заводське прово-
дився двомісячник чистоти, благоустрою 
та озеленення міста.

Проведено озеленення міста: висадже-
но близько 500 шт. різних порід дерев та 
кущів. 

Ліквідовано 70 несанкціонованих сміт-
тєзвалищ (у межах смуг вулиць та доріг 
міста - 54, на прибудинкових територіях 
- 16).

Обсяг зібраного та вивезеного на міське 
сміттєзвалище сміття становить 900 м3.

Обрізано близько 150 сухостійних, вра-
жених омелою дерев (паркова зона місь-
кого стадіону, паркова зона спиртового 
комбінату, міських кладовищах, вулицях 
міста).

Прибрані від сміття міські парки, узбіч-
чя доріг, тротуари, місця поховань. Ви-
конані роботи по скошуванню трави на 
міських стадіонах, дитячих майданчиках, 
парках, узбіччях доріг, тротуарів (більше 
100 000 м2). 

На всі міські цвинтарі завезено необхід-
ну кількість піску та землі для впорядку-
вання могил похованих жителів міста.

Відремонтовано, пофарбовано ігрове 
обладнання на дитячих майданчиках міс-
та.

Здійснено ревізію контейнерних май-
данчиків, відремонтовано контейнерний 
майданчик по проспекту Миру, продовжу-
ється ремонт інших.

Проведено очистку та ремонт декора-
тивної водойми. 

Сформовано нові квітники, висаджено 
в них квіти на вулицях Полтавська, Озерна 
та Матросова. 

Побілено та пофарбовано всі автобусні 
зупинки міста. 

По місту частково відремонтовані лав-
ки, встановлені 8 нових урн для сміття.

Проведено очищення водовідвідних 
лотків від сміття та мулу по території міс-
та.

Проведено поточний ямковий ремонт 
дорожнього покриття на вулицях міста, в 
центрі міста нанесено дорожню розмітку.

Частково здійснено рекультивацію 
міського сміттєзвалища. 

Очищено від сміття берег річки Сула. 
Залучено до участі у заходах 900 осіб із 

них 300 учнів та студентів.

Рішенням тридцять п’ятої сесії Заводської міської ради сьомого скликання від 
12.06.2018 року № 2 виділено кошти на виготовлення проектно-кошторисної докумен-
тації на об’єкт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення О1712162 Млини – Піски в межах вулиці Ватутіна м. Заводське, Лох-
вицького району, Полтавської області». Власником даної дороги є Державне підприєм-
ство «Агенство місцевих доріг Полтавської області». Проект виготовлено та проведено 
державну інвестиційну експертизу. Загальна кошторисна вартість будівництва у поточ-
них цінах станом на 24.05.2019 року складає 7 323 386,00 грн.

На даний час документи передані в ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» 
для подальшого проведення тендеру.

Для участі у співфінансуванні виконання даного проекту сорок п’ятою сесією Завод-
ської міської ради виділено кошти в сумі 2 000 000,00 грн. Наше зобов’язання виконано 
тепер - наступний крок за власником дороги.

Про встановлення ставок та пільг зі
сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки,
на 2020 рік та затвердження Положення 

про порядок справляння податку

Керуючися статтею 266 Податкового 
кодексу України, пунктом 24 частини пер-
шої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 
року № 483 «Про затвердження форм ти-
пових рішень про встановлення ставок 
та пільг із сплати земельного податку та 
податку на нерухоме майно, відмінне від 

РІШЕННЯ РАДИ

земельної ділянки» та з метою зміцнення 
матеріальної та фінансової бази місцевого 
самоврядування, а також сприяння соці-
ально – економічного розвитку міста 

ВИРІШИЛИ: 1. Установити на терито-
рії Заводської міської ради:

1.1.  Ставки податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, згідно з до-
датком 1 (додається);

1.2. Пільги для фізичних та юридич-
них осіб, надані відповідно до підпункту 
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податково-
го кодексу України, за переліком згідно з 
додатком 2 (додається).

2. Затвердити Положення про порядок 
справляння  податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки в місті За-
водське  (додається).

3. Оприлюднити дане рішення на сайті 
міської ради, в інформаційному бюлетні 
громади міста Заводське «Інформацій-
ний вісник» та викласти відповідне по-
відомлення в Лохвицькій районній газеті 
«Зоря».

4. Контроль за виконанням рішення по-
класти на голову постійної комісії міської 
ради  з питань  стратегічного розвитку, 
планування бюджету і фінансів Баранов-
ського Р.І.

5. Вважати  такими, що втратили чин-
ність пункт 1 рішення 24 сесії міської ради 
7 скликання  від 14.06.2017 року за № 7 
«Про затвердження Положення про по-
рядок нарахування та сплати податку на  
нерухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки, як складової податку на майно» та 
рішення 35 сесії міської ради 7 скликання 
від 12.06.2018 року за № 9 «Про встанов-
лення ставок та пільг зі сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки, на 2019 рік».

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 
року.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 червня 2019 року рішення №2

Про встановлення транспортного
податку на 2020 рік та затвердження 

Положення про порядок нарахування 
та сплати  транспортного податку, 

як складової податку на майно

Керуючись пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні»,  статтею 267 По-
даткового Кодексу України, Законом Укра-
їни «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» 
та з метою зміцнення матеріальної та фі-
нансової бази місцевого самоврядування, 
а також сприяння соціально-економічного 
розвитку міста 

РІШЕННЯ РАДИ

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити та затвер-
дити на території Заводської міської  ради 
транспортний податок:

1.1. Об’єктом оподаткування є легкові 
автомобілі, з року випуску яких минуло не 
більше п’яти років (включно) та середньо-
ринкова вартість яких становить понад 
375 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податко-
вого (звітного) року;

1.2. Ставка податку встановлюється з 
розрахунку на календарний рік у розмірі 
25 000 гривень за кожен легковий автомо-
біль, що є об’єктом оподаткування.

2. Затвердити Положення про порядок 
нарахування та сплати транспортного по-
датку, як складової податку на майно (до-
дається).

3. Вважати  таким, що втратило чинність 
рішення 35 сесії міської ради 7 скликання 
від 12.06.2018 року за № 10 «Про встанов-
лення транспортного податку на 2019 рік 
та затвердження Положення  про порядок 
нарахування та  сплати  транспортного по-
датку,  як складової податку на майно».

4. Дане рішення набирає чинності з 1 
січня 2020 року.

5. Оприлюднити дане рішення на сайті 
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міської ради, в інформаційному бюлетні громади міста За-
водське «Інформаційний вісник» та викласти відповідне 
повідомлення в Лохвицькій районній газеті «Зоря».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
голову постійної комісії міської ради  з питань  стратегіч-
ного розвитку, планування бюджету і фінансів Баранов-
ського Р.І..

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 червня 2019 року рішення №3

<< СТОР. 2

Про затвердження  Положення про порядок нараху-
вання та сплати земельного податку і орендної плати 

юридичними та фізичними особами

Керуючись пунктом 28 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 274 та 286 
Податкового кодексу України, Законом України «Про заса-
ди державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», з метою зміцнення матеріальної та фінансової 
бази місцевого самоврядування, а також сприяння соці-
ально-економічного розвитку міста 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про порядок 
нарахування та сплати земельного податку і орендної пла-
ти юридичними та фізичними особами (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення трид-
цять п’ятої сесії Заводської міської ради 7 скликання від 
12.06.2018 року за № 12 «Про затвердження  Положення 
про порядок нарахування та сплати земельного податку і 
орендної плати юридичними та фізичними особами».

3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
4. Забезпечити оприлюднення даного рішення в інфор-

маційному бюлетні громади міста Заводське «Інформацій-
ний вісник» та на сайті Заводської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
постійну комісію міської ради з питань будівництва, тран-
спорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охорони 
навколишнього природного середовища  (Івахно С.Ю.).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 червня 2019 року рішення №4

РІШЕННЯ РАДИ

Додаток 1 до рішення сорок п’ятої сесії міської ради сьомого скликання від 25 червня 2019 року № 1.
Ставки єдиного податку на території Заводської міської ради на 2020 рік

Види діяльності

Ставки єдиного 
податку на 2020 
рік для першої 
групи платників 
(%)

Ставки єдиного 
податку на 2020 
рік для другої 
групи платників 
(%)

Торгівельно-посередницька діяльність
- оптова торгівля 20
- роздрібна торгівля 10
- посередницька діяльність (крім ріелтерської діяльності) 18

- комісійна торгівля 6
- реалізація періодичних видань 5
- ріелторська діяльність, торгівля нерухомістю, оцінка майна 20
- торгівля ветеринарними ліками та препаратами 8
- роздрібна торгівля поза магазинами 8
- роздрібна торгівля з лотків на ринках 8
Громадське харчування

- на території міста 10
- в межах міської ради 20
- торгівля хлібобулочними виробами в кіосках та на лотках 5

Виготовлення:

- пошиття та ремонт одягу, пошиття головних уборів 6 6
- виготовлення столярних виробів, садово-городницького інструменту, 
виробів з жесті

10 10

- виготовлення кулінарних виробів в т. ч. цукерок, тортів, вафельних 
коржів, печива, чаю, компотів і т. д.

5 5

- виготовлення будівельних матеріалів 10 10

Ремонт:

- автотракторного електрообладнання 7 7
- взуття 6 6
- теле-, радіоапаратури 9 9
- побутової техніки 9 9
- автомобілів 10 12
- мототехніки, в тому числі скутерів  6 6
- будівництво і ремонт житла та інших споруд 10 12
Послуги:

- асфальтування доріг 20
- перевезення пасажирів легковим автотранспортом 10
- перевезення пасажирів автобусами, мікроавтобусами 20
- транспортне обслуговування вантажів 20
- перевезення вантажів 20
- надання послуг трактором 10
- надання послуг комбайном 15
- косметичні послуги (солярій, косметичний масаж, догляд за шкірою, 
манікюр, педікюр та ін.)

10

- медична практика та діагностика 20
- стоматологічна практика 20

- ритуальні послуги та торгівля ритуальним товаром 10

- послуги лазень 5

- музичне обслуговування 10

- перукарські послуги 7 7
- послуги по переробці сільськогосподарської продукції 9 10
- заготівля сільськогосподарської продукції 10

- ремонт касових апаратів 10

- надання послуг диспетчерським пунктом 20

- готелі 10

- маркетингові послуги 12

- заготівля пухо-перової сировини 5

- комп’ютерні послуги, ігри 7

- розпилювання деревини 10

- ремонт годинників 3 3
- лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини 10

- ремонт та установка комунікацій 10

- прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій 6 6
- консультаційні послуги щодо косметичної продукції «Ейвон Косметікс 
Юкрейн», «Оріфлейм», «Мері Кей» та інших виробників 

8

Про внесення змін до бюджету на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛИ: 1. Збільшити доходну частину загально-
го фонду бюджету на 2019 рік на 1 930 000,00 грн., в тому 
числі по кодах доходів:

- код доходу 180105000 «Земельний податок з юридич-
них осіб» 330 000,00 грн.,

- код доходу 180106000 «Орендна плата з юридичних 
осіб» 1 040 000,00 грн.,

- код доходу 18050400 «Єдиний податок з фізичних 
осіб»  480 000,00 грн.,

- код доходу 14031900 «Акцизний податок з ввезених 
товарів «Пальне» 80 000,00 грн.

2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду 
бюджету на 2019 рік на 1 930 000,00 грн., а саме:

- по КПК 0119730 «Субвенція з місцевого бюджету на  
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ре-
монту і утримання автомобільних доріг загального корис-
тування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах» КЕКВ 3220 «Капітальні  
трансферти органам державного управління інших рів-
нів» в сумі 1 930 000,00 грн. (капітальний  ремонт автомо-
більної дороги  загального  користування  місцевого  зна-
чення О 1712162 Млини-Піски).  

3. Дати дозвіл на оплату рахунку за поточний ремонт 
каналізаційної мережі по вул. Робітничій в м. Заводське  
по КПК 6030 «Організація благоустрою населених пунк-
тів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) по за-
гальному фонду бюджету  в сумі 37 947,29 грн.

4.Затвердити  профіцит загального фонду бюджету в 
сумі 1 930 000,00  грн.

5. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в 
сумі 1 930 000,00 грн. джерелом покриття якого визначити 
вільний залишок бюджетних коштів, що утворився ста-
ном на 01.01.2019 р. по загальному фонду бюджету.

6. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний 
розпис бюджету на 2019 рік.

7. Затвердити довідки про зміни до бюджету на 2019 рік. 

РІШЕННЯ РАДИ

В.СИДОРЕНКО міський голова  25 червня 2019 року рішення №7
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З положеннями можна ознайомитися 
за посиланням: 

zv.gov.ua/documents/rishennia-m-r/

- надання юридичних послуг (адвокатура, арбітражний керуючий) 20

- надання юридичних послуг (юристи) 15

- фотографічні роботи 8 10
- посередницька діяльність у сільському господарстві 20

- вирощування сільськогосподарських культур на орендованих землях та 
їх реалізація

10

- здача в оренду приміщення 10

- здача в оренду транспорту 10

- ведення бухгалтерського обліку у суб’єктів підприємницької діяльності 20

- копіювальні роботи та виготовлення бланків 10

- друкарські послуги та впорядкування архіву 5 5
- надання послуг по образотворчому мистецтву 3 3
- проектування, монтаж та ремонт електрообладнання 10

- інші види монтажних робіт 15

- естетичне виховання 5 5
- надання послуг з благоустрою міста 6

- проектування, монтаж та пуско-наладка технологічного обладнання 20

- індивідуальні послуги (прокат дитячих транспортних засобів) 8 8
- посередництво при введенні, виведенні прав вимог при роботі з 
системою Web Money 

20

- проектні роботи 15

- рибництво та надання послуг в рибництві 20

- вирощування птиці та реалізація продукції птахівництва 4

- інші види діяльності 20

- оренда спортивного інвентаря 10

- ремонт і перетяжка меблів 6 6
- складське господарство 7

- дослідження кон’юнктури ринку і виявлення суспільної думки  7

- виготовлення та установка пластикових вікон та дверей 10

- овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції 
розсадників 

7

- рекламна діяльність, маркетингові послуги  12

- надання послуг у галузі вивчення іноземної мови 7 7
- консультаційні, інформаційні послуги, послуги з просування продукції 7

- надання послуг у галузі виготовлення ключів 7 7
- діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту 2 2
- видання газет 10 20
- інші 10 20

Про направлення вільних лишків

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунк-
том 7 статті 78 Бюджетного кодексу України та беручи до 
уваги клопотання КП «Комунсервіс» від 06.06.2019р. за № 
102, від 12.06.2019р. за № 106

ВИРІШИЛИ: 1. Направити кошти в сумі 278 256,00 грн. 
вільного залишку бюджетних коштів загального фонду 
бюджету, що утворився станом на 01.01.2019 року,   а саме:

загальний фонд  
- по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 92 256 грн. 
(поточний ремонт каналізаційної мережі                ДНЗ 
«Малятко»);

- по КПК 6030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти під-
приємствам (установам, організаціям)» в сумі 116 000,00 
грн. (придбання навісного обладнання (б/в) 18 000,00 грн. 
та фінансування робіт по благоустрою 98 000,00 грн.). 

спеціальний фонд
- по КПК 0119730 «Субвенція з місцевого бюджету на  

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ре-
монту і утримання автомобільних доріг загального корис-
тування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах» КЕКВ 3220 «Капітальні 
трансферти органам державного управління інших рів-
нів» в сумі 70 000,00 грн. (капітальний ремонт автомобіль-
ної дороги загального користування місцевого значення О 
1712162 Млини-Піски).

2.  Затвердити  профіцит загального фонду бюджету в 
сумі 70 000,00  грн.

3. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в 
сумі 70 000,00 грн. джерелом покриття якого визначити 
вільний залишок бюджетних коштів, що утворився ста-
ном на 01.01.2019 р. по загальному фонду бюджету.

4.  Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний 
розпис бюджету на 2019 рік.  

5.  Затвердити довідки про зміни за 2019 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 червня 2019 року рішення №8

РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження ставок та пільг зі 
сплати земельного податку на 2020 рік

Керуючись пунктом 24 частини пер-
шої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» , підпунктом 
4.1.9 пункту 4.1, пунктом 4.5  статті 4, під-
пунктом 12.3.4 пункту 12.3, підпунктом 
12.4.3 пункту 12.4, пунктом 12.5 статті 12, 
абзацами другим та третім пункту 284.1 
статті 284 Податкового кодексу України та 
враховуючи рішення ради від 05.06.2015 
року за № 5 «Про затвердження техніч-
ної документації з нормативної грошової 
оцінки земель міста Червонозаводське» та 
рішення ради від 15.10.2013 року за № 22 
«Про затвердження технічної документа-
ції з нормативної грошової оцінки земель 
с. Вишневе Червонозаводської міської 
ради»

ВИРІШИЛИ: 1. Установити на терито-
рії Заводської міської ради:

1) ставки земельного податку згідно з 
додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних 
осіб, надані відповідно до пункту 284.1 
статті 284 Податкового кодексу України, за 
переліком згідно з додатком 2.

2. Визнати рішення тридцять п’ятої 
сесії міської ради сьомого скликання від 
12.06.2018 року № 13 «Про затвердження 
ставок та пільг  зі сплати земельного по-
датку  на 2019 рік» таким, що втратило 
чинність.

3. Контроль за виконанням даного рі-

РІШЕННЯ РАДИ шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань будівництва, транспор-
ту, зв’язку, земельних відносин, екології та 
охорони навколишнього природного се-
редовища (голова комісії Івахно С.Ю.).

4. Рішення набуває чинності з 01.01.2020 
року.

5. Оприлюднити дане рішення на сайті 
міської ради та в інформаційному бюле-
тені громади міста Заводське «Інформа-
ційний вісник» та викласти відповідне по-
відомлення в Лохвицькій районній газеті 
«Зоря».

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 червня 2019 року рішення №5

Про затвердження ставок орендної пла-
ти у відсотках до нормативної грошової 

оцінки земель м. Заводське та 
с. Вишневе на 2020 рік

З метою впорядкування розмірів оренд-
ної плати за землю та збільшення надхо-
джень до міського бюджету, керуючись 
Наказом Держкомітету України із земель-
них ресурсів №548 від 23 липня 2010 року 
«Про затвердження Класифікації видів 
цільового призначення земель», статтею 
12 Розділу 1 Земельного кодексу України, 
статтею 288 Податкового кодексу України, 
статтею 21 Розділу ІІІ Закону України «Про 
оренду землі», статтею 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
та враховуючи рішення ради від 05.06.2015 

РІШЕННЯ РАДИ

року за № 5 «Про затвердження техніч-
ної документації з нормативної грошової 
оцінки земель міста Червонозаводське» та 
рішення ради від 15.10.2013 року за № 22 
«Про затвердження технічної документа-
ції з нормативної грошової оцінки земель 
с. Вишневе Червонозаводської міської 
ради»

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити розмір ста-
вок орендної плати за землю у м. Заводське 
та с. Вишневе на 2020 рік, установивши 
річну орендну плату за землю у відсотках 
від нормативної грошової оцінки земель-
ної ділянки (згідно таблиці) в наступному 
розмірі (таблиця на сторінці 5)

2. На земельні ділянки  надані в орен-
ду під  забудову тимчасової торгівельної 
споруди застосовується коефіцієнт «3» 
терміном на 6 місяців. По закінченню 6-ти 
місячного терміну орендну плату обрахо-
вувати згідно таблиці.

3. На земельні ділянки  надані в орен-
ду під  капітальну забудову застосовується 
коефіцієнт «3» терміном на 24 місяці. По 
закінченню терміну орендну плату обра-
ховувати згідно таблиці.

4. Обчислення розміру орендної плати 
на земельні ділянки здійснюється з ураху-
ванням їх цільового призначення та коефі-
цієнтів індексації, затверджених Держав-
ною службою України з питань геодезії, 
картографії та кадастру (або її правонас-
тупником).

5. Орендна плата вноситься щомісячно 
в строки та в порядку, визначеному дого-
вором оренди земельної ділянки.

6. Орендну плату за частину площ зе-
мельних ділянок наданих підприємствам, 
установам та організаціям, що переви-
щують норми відведення, справляти в 
п’ятикратному розмірі.

7. Орендну плату за земельні ділянки, 
які використовуються без оформлення до-
говорів оренди та інших правових доку-
ментів, справляти в двократному розмірі.

8. Орендну плату за користування зе-
мельними ділянками для городництва 
справляти на рівні 2019 року.

9. У виняткових випадках затверджена 
ставка (відсотки) може бути скоригована, 
як в сторону зменшення так і в сторону 
збільшення, але лише за рішенням ради.   

10. Відповідальність за розрахунок 
орендної плати та своєчасність ведення 
договірної роботи щодо землі, покласти на 
провідного спеціаліста з земельних питань 
та містобудування Катібу С.І.

11. Визнати рішення тридцять п’ятої 
сесії міської ради сьомого скликання від   
12.06.2018 року № 14 «Про затвердження 
ставок орендної плати у відсотках до нор-
мативної грошової оцінки земель м. Завод-
ське та с. Вишневе на 2019 рік» таким, що 
втратило чинність.

12. Рішення набуває чинності з 
01.01.2020 року.

13.Оприлюднити дане рішення на сайті 
міської ради та в інформаційному бюле-
тені громади міста Заводське «Інформа-
ційний вісник» та викласти відповідне по-
відомлення в Лохвицькій районній газеті 
«Зоря».
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№№ 
п/п Назва цільового призначення

Код    
КВПЦТЗ

Ставки 
орендної 
плати за 

землю у % від 
нормативної 

грошової 
оцінки

І Землі сільськогосподарського призначення.  
1 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 01.01 5
2 Для ведення особистого селянського господарства. 01.03 3
3 Для іншого сільськогосподарського призначення. 01.07 3

 ІІ Землі житлової забудови.
1 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка).
02.01 3

2 Для будівництва індивідуальних гаражів. 02.05 3
3 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 02.03 3
4 Для іншої житлової забудови 02.07 3

ІІІ Землі громадської забудови.
1 Для будівництва і обслуговування будівель закладів освіти (які не 

утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів) 
03.02 12

2 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 03.07
2.1 Заклади торгівлі промисловими товарами 12
2.2 Заклади торгівлі непромисловими товарами 12 

2.2.1 Заклади торгівлі лікувальними засобами та препаратами 12
2.3 Заклади торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стисненим газом( АЗС, 

ГНКС)
12

2.4 Організації по прийманню лому чорних та кольорових металів 12
2.5 Установи по здійсненню консультаційної та практичної діяльності у сфері 

права, бухгалтерського обліку, операцій з нерухомістю
12

3 Для будівництва та обслуговування об’єктів і закладів громадського 
харчування.

03.08

3.1 Кафе, бари, ресторани, їдальні 12
4 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ. 03.09 12
5 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового 

обслуговування. 
03.13

5.1 Автомийки, СТО, шиномонтаж 10
5.2 Заклади по наданню ритуальних послуг 12 
5.3 Заклади по ремонту взуття 7
5.4 Перукарні 7
5.5 Інші заклади побутового обслуговування 10
6 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(заклади соціальної допомоги).
03.15 3

ІV Землі промисловості.
1 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
11.02 8

2 Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель 
та споруд технічної інфраструктури.

11.04 8

V Землі транспорту.
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту 
та дорожнього господарства.

12.04 12

VІ Землі зв’язку.
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій. 13.01 10

VIІ Землі енергетики.  
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії.

14.02 12

Додаток 1 до рішення сорок п’ятої сесії міської ради сьомого скликання від 25 червня 2019 року № 5.
Ставки земельного податку. 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року. 
Населені пункти, на які поширюється дія рішення ради: м. Заводське та с. Вишневе.

Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від місця 

знаходження

За земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких не 
проведено

Код Найменування Для 
юридичних 

осіб

Для 
фізичних 

осіб

Для 
юридичних 

осіб

Для 
фізичних 

осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва

1 1 - -

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства

0,05 0,05 - -

01.05 Для індивідуального садівництва 0,05 0,05 - -
02 Землі житлової забудови

02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка)

- 0,05 - -

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку

0,05 0,05 - -

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 
тимчасового проживання

- 0,05

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів - 0,05 - -
02.06 Для колективного гаражного будівництва - 0,05 - -
02.07 Для іншої житлової забудови - 0,05 - -

03 Землі громадської забудови
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі
3 3 - -

Подані проекти 
(пропозиції) гро-

мадського бюджету 
м.Заводське 
у 2019 році

Пропозиції та проекти приймалися з 2 травня по 31 
травня 2019 року. 

У 2019 році подано 5 проектів, які пройшли перевірку та 
будуть виставлені на голосування. Голосування буде про-
ходити в період з 15 вересня до 30 вересня (включно). Про-
екти, які стануть переможцями, будуть реалізовані у 2020 
році. З більш детальним змістом поданих проектів громад-
ського бюджету міста Заводське можна ознайомитись за 
посиланням: zv.gov.ua/content/gromadskiy-byudzhet.html

Проект №1
«Інтерактивна підлога» - сучасне інноваційне диво! /

Упровадження проекційної системи навчання, що спри-
яє розвитку здібностей дошкільників/.

Автор проекту: Дроб'язко Олександр
Місце реалізації: мікрорайон «Спиртокомбінату»
Бюджет: 99 900,00 грн.
Вид проекту: малий
Короткий опис проекту: Інтерактивна підлога нагадує 

магічний килим. Це система, яка реагує на будь-які рухи та 
жести людини. Це, наче жива підлога. Проектор транслює 
зображення, яке завдяки камері стає чутливим до рухів, 
дає змогу змінювати ефекти та зображення. До складу «Ін-
терактивної дошки» входить біля 90 ефектів різної тема-
тики.

 
Проект №2
«Доступний спорт для всіх на свіжому повітрі»
Автор проекту: Мащенко Олександр
Місце реалізації: масив «Цукрокомбінату»
Бюджет: 149 000, 00грн.
Вид проекту: великий
 Короткий опис проекту: Даним проектом пропонується 

вирішення проблеми забезпечення громадян міста якісни-
ми та безкоштовними послугами для занять фізкультурою 
і спортом на свіжому повітрі, які сприятимуть розвитку 
рухової активності дітей, молоді та всього населення міста.

Обладнання спортивного майданчика з вуличними тре-
нажерами на міському стадіоні по вул. Матросова, 15а по-
ряд з існуючими спортивними спорудами створить умови 
для комплексного вирішення існуючої проблеми.

Проект №3
«Організація сучасного предметно-розвивального се-

редовища як запорука різнобічного розвитку дітей до-
шкільного віку»

Автор проекту: Бойко Алла
Місце реалізації: масив «Цукрокомбінату»
Бюджет: 209 450, 00грн.
Вид проекту: великий
Короткий опис проекту: Пріоритетним завданням су-

часного освітнього процесу у дошкіллі є фізичний розви-
ток дітей, що реалізується, зокрема, через спортивно-ігро-
ве середовище, що впливає на фізичний та психологічний 
розвиток дошкільників.. Даний проект передбачає онов-
лення матеріальної бази дошкільного закладу, модерні-
зацію спортивно-ігрових осередків, які б відповідали су-
часним освітнім вимогам, сприяли б активізації рухової 
активності дітей.

Проект №4
«Комп’ютеризована шкільна бібліотека – це опера-

тивне і повноцінне забезпечення інформаційних, на-
уково-дослідних, освітніх, культурних, та інших потреб 
користувачів бібліотеки»

Автор проекту: Ковтун Оксана
Місце реалізації: масив «Спиртокомбінату»
Бюджет: 56 950, 00грн.
Вид проекту: малий
Короткий опис проекту: Розширення спектру й підви-

щення якості надання бібліотечних послуг та ефективнос-
ті роботи шкільної бібліотеки як просвітницько-інфор-
маційного центру навчального закладу шляхом інтеграції 
інформаційно-комунікативних технологій в діяльності 
шкільної бібліотеки. СТОР. 6 >>
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<< СТОР. 5

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури

3 3 - -

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування

0,05 - - -

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів побутового обслуговування  

0,05 - - -

07 Землі рекреаційного призначення
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,05 0,05 - -

11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами  

3 3 - -

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості

3 3 - -

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та підприємств

3 3 - -

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури (виробництва 
та розподілення газу, постачання пари 
та гарячої води, збирання, очищення та 
розподілення води)

3 3 - -

12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд залізничного транспорту
3 - - -

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства

3 3 - -

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту

3 3 5 5

13 Землі зв’язку 
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій
3 3 - -

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та 
споруд об’єктів поштового зв’язку

3 3 - -

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку

3 3 - -

14 Землі енергетики
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії

3 3 - -

Додаток 2 до рішення сорок п’ятої сесії міської ради сьомого скликання від 25 червня 2019 року № 5.
Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно 

до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.

Населені пункти, на які поширюється дія рішення ради: м. Заводське та с. Вишневе.

Група платників, категорія Розмір пільги 
(відсотків суми податкового зобов’язання за 
рік)/цільове призначення земельних ділянок

Фізичні особи
Інваліди першої і другої групи 100% за кожним видом використання у межах 

граничних норм, а саме:
- для ведення особистого селянського 
господарства - у розмірі не більш як 2 га;
- для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) - не більш як 0,10 га;
- для індивідуального дачного будівництва - не 
більш як 0,10 га;
- для будівництва індивідуальних гаражів - не 
більш як 0,01 га;
- для ведення садівництва - не більш як 0,12 га.

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 
років
Пенсіонери (за віком)
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Юридичні особи
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від 
форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки 
(крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, 
охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та 
спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного 
або місцевих бюджетів

100%  за кожним видом використання

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи 
вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я 
населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, 
дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської 
підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-
юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та 
відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до 
Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, 
на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення 
таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та 
організацій, декларація подається платником податку протягом 
30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується 
починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося 
виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Проект №5
«Оновлення комплекту звукопідсилюючої апаратури 

для організації виховного процесу у школі та всебічно-
го розвитку учнів»

Автор проекту: Чабак Надія
Місце реалізації: масив «Цукрокомбінату»
Бюджет: 99 810, 00грн.
Вид проекту: малий
Короткий опис проекту: Основні орієнтири виховання 

учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 
передбачають залучення учнів до різних форм творчої 
та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, 
оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, 
пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, еко-
логічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у 
позакласний час. Пропонуються форми роботи, направ-
лені на розвиток  творчої особистості дитини, виявлення 
та становлення індивідуальних особливостей школярів. 
Даний проект передбачає оновлення комплекту звуко-
підсилюючої апаратури для створення відповідних умов 
у школі для реалізації мети та завдань основних орієнти-
рів виховання як  запоруки всебічного розвитку учнів та 
залучення школярів до різних форм творчої та суспільно 
корисної діяльності.

Л.Доброхліб, 
фахівець зі сталого розвитку

Свято дитинства і 
радості

Щороку в перший день літа відзначається Міжнарод-
ний день захисту дітей - прекрасне свято радості та одві-
чної надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення 
своїх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоро-
вими та радісними, прославляли рідний край.

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей 2 червня 
2019 року в Заводському міському будинку культури №1 
відбувся відкритий фестиваль-конкурс дитячої творчості 
«Веселкові кольори», який вже 19 років поспіль відкриває 
нові юні обдарування, які в майбутньому обов'язково по-
повнять ряди української зіркової еліти. 

Цьогорічний фестиваль дав можливість поринути в ча-
рівний світ казки і дитинства, про який мріють всі дорос-
лі. А чарівниками можуть бути тільки наші діти, господарі 
країни Дитинства, які своїми усмішками і живими вогни-
ками в очах повертають нас у безтурботне дитинство, на 
одну єдину мить відволікають від повсякденних клопотів 
життя. Розпочав фестиваль театр мініатюр «Калейдоскоп 
мрій» Заводського міського будинку культури №1 з своїм 
сучасним баченням казки.

Весь день тривали конкурсні виступи, які оцінювало 
журі, до якого входили провідні фахівці в галузі музи-
ки, вокалу, хореографії: директор Заводського МБК №1 
- Краснолуцька Юлія Вячеславівна, викладач Заводської 
ДМШ - Кононова Оксана Володимирівна, методист від-
ділу культури і туризму РДА – Хорошилов Андрій Сер-
гійович та гостя з Кременчука, представниця мистецької 
Арт-студії – Лещенко Владислава Олександрівна.

Фестиваль відбувся за участю талановитих дітей міста 
Заводського, Гадяча, Лубен, Лохвиці та Токарів. Своїми 
виступами діти подарували присутнім гарний настрій, те-
пло маленьких сердець, любов та усмішку. Всі вони отри-
мали свідоцтва учасника та були нагороджені кубками, 
грамотами та солодкими призами . Юні таланти змагали-
ся у чотирьох вікових групах у номінаціях «хореографія», 
«вокал», «інструментальна музика» та «оригінальне мис-
тецтво. Художнє читання». Провели свято чарівні ведучі 
Литовченко Маринка та Папеян Ельміра.

Місця розподілились слідуючим чином.
Солісти, естрадний жанр.
До 7 років: 1 місце Власенко Аліса; 2 місце Гавриш Емі-

лія та Дрига Міланія.
8 – 10 років: 1 місце Сергієнко Анна; 2 місце Гаценко 

Ксенія; 3 місце Мельник Аріна та Тимошенко Дарина.
11 – 14 років: 1 місце Данилко Єва та Левенко Дар’я; 2 

місце Самофал Вікторія; 3 місце Шокало Вікторія, Ладика 
Маша та Дудка Ярина.

15 – 18 років: 1 місце Півторака Ілона; 2 місце Пархом-
чук Ольга.

Солісти, народний жанр.
15 – 18 років: 1 місце Циганіна Софія; 2 місце Перекліта 

Іра.
Колективи, естрадний жанр.
До 7 років: 2 місце вокально-естрадний ансамбль «Арт-
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студія».
8 – 10 років: 1 місце «Golden Voice».
11 – 14 років: 1 місце вокально-естрад-

ний ансамбль «Роксолана»; 2 місце дует у 
складі Харченко Аліни та Овдієнко Софії.

Розмовний жанр.
8 – 10 років: 1 місце Куленюк Тимофій та 

Потапенко Павло; 2 місце Приставка На-
зар.

11 – 14 років: 1 місце Слєсарев Ярослав.
Естрадна хореографія.
До 7 років: 1 місце молодша група хоре-

ографічного колективу «Водограй».
8 – 10 років: 2 місце народний аматор-

ський хореографічний колектив «Про-
лісок»; 3 місце танцювальний колектив 
«Сюрприз».

ІІІ вікова категорія: 1 місце зразковий 
аматорський дитячий хореографічний ко-
лектив «Вернісаж»; 3 місце танцювальний 
колектив «Ексклюзив».

Народна хореографія.
8 – 10 років: 1 місце народний аматор-

ський хореографічний колектив «Про-
лісок»; 3 місце танцювальний колектив 
«Перлина».

Інструментальний жанр.
10 – 12 років: 1 місце Руденко Єлизаве-

та.
Оригінальний жанр.
11 – 14 років: 1 місце Тимченко Діана; 2 

місце Черногорський Олег.
15 – 18 років: 1 місце Полуношний 

Юрій; 2 місце акробатичний дует Бонда-
ренко Анни та Малина Анна.

Гран-прі цьогорічного фестивалю отри-
мав колектив «Цирк молодих» Гадяцького 
ліцею-інтернату, керівник Черничка Петро 
Миколайович.

Окрім конкурсної програми бажаю-
чі мали змогу проявити свою фантазію у 
конкурсі малюнку на асфальті «Кольорове 
розмаїття дружби та добра». Традиційно 
його провела Голінченко Ліда Петрівна- 
заступник директора з виховної роботи 
Заводської ЗОШ №2. Мелодійний настрій 
впродовж дня дарував Народний самоді-

яльний духовий оркестр Заводського МБК 
№1 (керівник Шеффер О.Г.), який нала-
штовував на святковий лад всіх присутніх. 
Також працювали майстрині з декоратив-
но-ужиткового мистецтва, які проводили 
майстер класи. Чудово справилися з своєю 
задачею Бега Антоніна, Давиденко Олена 
та Матяш Антоніна. Також, до них приєд-
налися гості з Лохвиці – Смірнова Олена 
та Красношапка Аня. Всі майстрині пода-
рували всім присутнім дітям неймовірні 
емоції і заряд творчості.

Гарний настрій та розважальні ігри 
провів керівник обласної молодіжної ор-
ганізації «ЕХІТ» Власенко Давид, за що 
йому дуже вдячні. Діти мали можливість 
побавитися в рухливі ігри які повчали 
командній роботі. Всі присутні діти, учас-
ники і навіть дорослі приєдналися до тан-
цювальний флеш-мобу який підготував 
Народний самодіяльний хореографічний 
колектив «Пролісок» із Журавель Вітою 
Петрівною. 

Кульмінацією свята стала святкова хол-
лі-дискотека з святковими феєрверками 
якими порадував всіх присутніх Бузун Ві-
ктор Федорович, діти були дуже щасливі і 
вдячні.

Закликаємо усіх зігрівати теплом і 
любов'ю кожне дитяче серце, об'єднувати 
зусилля заради майбутнього, і тоді ма-
ленькі громадяни виростуть достойними 
людьми й неодмінно стануть гордістю 
України.

Море посмішок, яскравих вражень, но-
вих знайомств та гарного відпочинку пода-
рував жителям та гостям міста фестиваль 
«Веселкові кольори». Хочеться подякува-
ти організаторам, спонсорам, Заводській 
міській раді за підтримку та організацію 
свята. А також батькам, керівникам та усім 
тим, хто щоденно працює над розвитком 
наших дітей. Уся ця праця заслуговує ве-
ликої шани. А завдяки таким заходам ми 
маємо можливість пересвідчитися, що 
Полтавщина - багата талантами.

Ірина Михлик.
художній керівник МБК№1

<< СТОР. 6

Інші фото з фестивалю-конкурсу, за посиланням: 
zv.gov.ua/gallery/veselkovi-kolory.html

До побачення дитячий садок!
"Малятко" проводжало до школи своїх 

маленьких випускників..."
Випуск із дитячого садка - особливий 

день для кожної дитини, адже закінчився 
перший відповідальний етап життя, скін-
чився безтурботний період раннього ди-
тинства. Гарно й урочисто пройшло про-
щання з дитсадком у нашому дошкільному 
навчальному закладі.

З 5 по 7 червня дитсадок приймав бага-
то гостей: батьки, бабусі й дідусі, вчителі 
– всі бажаючі, котрі прийшли подивитися 
на наших вихованців - майбутніх школя-
риків, яких в цьому році – 53. Зусилля-
ми педагогічного колективу, підтримкою 
батьків, організовано цікаві та змістовні 
свята, які запа¬м'ятаються малечі надовго 
та залишить добрі спогади про час перебу-
вання у нашому садочку.

Випускники, які парами урочисто ввій-
шли до яскраво прикрашеного, святково-
го залу, були дуже гарні і щасливі. Чарівні 
дівчатка у вишуканих сукнях, елегантні 
хлопці, як справжні кавалери, - у крават-
ках. Цього дня ними пишалися всі: батьки, 
гості та колектив дитячого садка. 

Під час свята маленькі випускники по-
казали присутнім свої досягнення у вико-
нанні пісень, віршів, танців. Вони склали 
клятву майбутнього першокласника та по-
обіцяли ніколи не забувати наш садочок.

 Багато хороших слів було сказано в цей 
день в адресу випускників та їх батьків, 
в адресу адміністрації та вихователів, бо 
саме завдяки спільним зусиллям ми маємо 
хороших, розумних, а головне - здорових 

дітей, - дітей, які мають свої мрії і уподо-
бання, які вміють гарно співати і танцюва-
ти, підтвердженням того – бурхливі емоції 
всіх його учасників. 

З вітальним словом до маленьких ви-
пускників звернулася завідувачка дитсад-
ка Бойко А.А., вона побажала діткам смі-
ливо і гордо крокувати цікавою шкільною 
стежиною, взявши з собою свою мрію, на-
бутий вантаж знань, удачу, наполегливий 
характер, підтримку батьків і бадьорий 
настрій!

 На згадку про садочок випускники 
отримали дипломи. Також  представник 
міської ради Горбенко Ю. А. вручила по-
дарунки. 

 Вихователі, котрі випустили із затиш-
ного гніздечка в широкий світ чергових 
своїх пташенят, були схвильовані як ніко-
ли, бо в кожного з малят вкладена частин-
ка їх власної душі. І недарма стверджують, 
що це свято зі сльозами на очах. Ці сльо-
зи були на очах у Загорулько Н.В., Мокрій 
М.В., Тьотка Т.В., Чепурко О.В., Шарудило 
Т.І., бо саме їх малята вирушили у великий 
світ.

…Швидко минуло свято, а попереду у 
випускників та їх батьків відповідальний 
період – ретельна підготовка до школи. 
Тож успіхів вам, любі наші діточки, а бать-
кам ми бажаємо – терпіння, мудрості та 
гордості за своїх дітей!

А.Бойко, 
завідувачка ДНЗ «Малятко»
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Прощавай, садок дитячий!
Випускне свято – завжди особливе. А 

перший випускний бал у дитячому садоч-
ку – це важлива подія, яка стає невід'ємною 
частиною життя дошкільнят та їхніх бать-
ків.

31 травня своїх діточок у вже дорос-
ле шкільне життя проводжали вихова-
телі Віра Миколаївна Іпатенко, Оксана 
Вікторівна Лях та помічник вихователя 
Світлана Анатоліївна Виноградча. Цього 
незвичайного вечора усіх бажаючих поба-
чити прекрасне дійство зустрічав святково 
вбраний ДНЗ №2 «Теремок» м. Заводсько-
го.

Хвилювалися усі: і працівники садочку, 
і дітки і батьки. Та з першими акордами 
чарівного вальсу хвилювання зникло, по-
ступившись місцем захопленню, адже на 
сцені з'явилися прекрасні принцеси у ви-
шуканих сукнях та принци у елегантних 
костюмах, які впродовж свята згадували 
роки, проведені у садочку, мріяли про май-
бутнє, приймали побажання та подарунки 
від молодших друзів, дякували батькам, 
вихователям й усім іншим працівникам 
ДНЗ. І звичайно, талановиті випускники 
під гучні оплески дарували присутнім чу-
дові віршики, пісеньки та таночки.

З найкращими побажаннями до випус-

кників звернулася перша вчителька Ніна 
Іванівна Кісенко, яка радо зустрічатиме їх 
у школі 1 вересня і поведе цікавими стежи-
нами шкільного життя. Щирі слова подяки 
колективу закладу за увагу та турботу про 
дітей лунали від батьків випускників. Із 
подарунками і теплими побажаннями на 
свято завітала представник міської ради 
Юлія Анатоліївна Горбенко. І наостанок 
з напутнім словом звернувся до дітей за-
відувач ДНЗ «Теремок» Олександр Воло-
димирович Дроб'язко, бажаючи їм лише 
хороших вражень від зустрічі з школою, 
гарних оцінок, справжніх друзів та подя-
кував батькам випускників за розуміння 
та підтримку протягом усіх років тісної 
співпраці.

Непомітно добігло кінця неймовірне 
свято, усі хвилювання, сльози водночас 
смутку і радості вже позаду, а попереду – 
нове цікаве шкільне життя. 

Тож, летіть, журавлята, і добра вам 
путь!

Хай вам сонечко світить ясне та приві-
тне!

Ми бажаємо знань у польоті здобуть.
А в житті хай ведеться щасливо і гідно!

Вихователь-методист ДНЗ «Теремок» 
А.В. Заславець

Традиційні зустрічі випускників
Святковими та радісними у Лохвиць-

кому механіко-технологічному коледжі 
проходять традиційні зустрічі випускни-
ків минулих років.

Гарний настрій, усміхнені обличчя, 
спілкування, розуміння одне одного – ось 
така атмосфера панує на цих зустрічах. 
Випускники немов лише сьогодні закін-
чили коледж і немає за плечима прожитих 
років, бо всі присутні думкою линуть у 
юність.

Понад 300 механіків і технологів, 
випускників минулих років завітали 8 
червня 2019 року в рідний навчальний 
заклад, щоб зустрітися з однокурсниками 
і викладачами, поспілкуватися з ними, по-
радіти за успіхи друзів, поділитися своїми 
життєвими та професійними здобутками, 
згадати минулі студентські роки

Випускники з нетерпінням чекають 
зустрічей, тому що у Лохвицькому механі-
ко-технологічному коледжі їм завжди раді 
і приймають їх гостинно, гарними запаль-

ними піснями, танцями та гумором.
Цього року в святковому концерті бра-

ли участь і студенти, учасники художньої 
самодіяльності, і випускники в складі на-
родного аматорського колективу «Маль-
ви» Токарівського СБК (Литвиненко С. 
Ф., випускниця 1974 року, Хальота О. О., 
випускниця 1994 року).

З гарними словами до гостей звернувся 
директор коледжу Корнієнко В. М., який 
подякував випускникам за те, що під-
тримують зв’язки з рідним навчальним 
закладом, продовжують славні традиції.

Щирі слова подяки звучали у виступі 
випускника 1969 року Христенка В. І., 
який відзначив великий рівень професій-
ної підготовки випускників технікуму (ко-
леджу), що дозволяє їм успішно працю-
вати на харчових підприємствах України, 
очолювати виробничі колективи.

З теплими словами подяки до викла-
дачів звернулися випускники 2004 року 
Буря А.Г., Корнієнко В.В., які відмітили, 

що де б вони не працювали: на підприєм-
стві, чи в державних структурах, знання з 
технічних дисциплін, вміння спілкуватися 
з людьми їм були завжди в нагоді, надава-
ли впевненості.

Всі присутні на зустрічі з великим ба-
жанням, з цікавістю оглянули коледж.

Сьогодні Лохвицький механіко-техно-
логічний коледж – сучасний технічний 
заклад освіти, який має сучасні облад-
нані лабораторії і кабінети, комп’ютерні 
класи, спортивний зал, готує молодших 
спеціалістів для харчової та переробної 
промисловості за 4 освітньо-професійни-
ми програмами: Експлуатація та ремонт 
обладнання харчового виробництва, 
Бродильне виробництво і виноробство, 
Виробництво хліба, кондитерських, мака-
ронних виробів та харчових концентратів, 
Зберігання і переробка зерна.

Наш навчальний заклад – понад 300 
студентів денної та заочної форми на-
вчання, які навчаються на бюджетній 

основі, мають високі стипендії, володіють 
практичними вміннями, навичками та 
можуть працевлаштовуватися на сучас-
них підприємствах галузі і продовжувати 
навчання в університетах за ступеневою 
підготовкою.

Лохвицький механіко-технологічний 
коледж – це велика сім’я висококваліфіко-
ваних викладачів, співробітників, актив-
них студентів і фахово підготовлених 
вдячних випускників, впевнено дивиться 
в майбутнє, має реальні перспективи 
розвитку, відкриває нові спеціальності і 
прагне завжди берегти честь навчального 
закладу, продовжувати його славні тради-
ції та примножувати авторитет коледжу.

До нових зустрічей, випускники!

Корнієнко Л. В. 
голова ради зв’язку з випускниками



www.zv.gov.ua 927 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ, № 6

Творчі успіхи колективу «Пролісок»
1 червня в м.Харкові відбувся хореогра-

фічний турнір – конкурс «Пластилін», в 
якому взяла участь і наша студія Народно-
го самодіяльного хореографічного колек-
тиву «Пролісок». Змагалися з колектива-
ми, що приїхали з різних куточків України. 
Наші юні танцюристи показали свою май-
стерність і професіоналізм, за що були на-
городженні дипломами I та II ступеню.

Згуртованість, дружба, наполегливість і 
любов до танцю, як завжди допомогли здо-
бути високі нагороди.

За допомогу дуже вдячні міській раді, 
яка виділила транспорт для такої далекої 
поїздки.

Але, в першу чергу, весь батьківський 
склад дуже вдячний керівнику колективу 
– Журавель В.П., яка вкладає всі свої зу-
силля для розвитку колективу. Натхнення 
Вам, успіхів, і ще більших досягнень у та-
кій нелегкій роботі.

З повагою батьківський колектив

Конституція України – наш основний закон 
для злагоди і миру

Чинна Конституція України була при-
йнята 28 червня 1996 року Верховною Ра-
дою нашої незалежної держави і пройшла 
складний шлях становлення і розвитку, 
еволюціонуючи у контексті розвитку ві-
тчизняного конституційного права. Вона 
стала вершиною, найбільш значущим 
здобутком української теорії та практики 
конституціоналізму. Конституція України 
1996 року стала першою загальновизна-
ною у всьому світі вітчизняною конститу-
цією незалежної Української держави, що 
визначила основи суспільного і державно-
го ладу, права і свободи людини і грома-
дянина, порядок організації та функціону-
вання органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування та правовий 
захист Конституції. На відміну від Консти-
туції Пилипа Орлика 1710 року, Консти-
туції УНР 1918 року та низки українських 
радянських конституцій, чинна Конститу-
ція України ефективно діє впродовж бага-
тьох років самостійного і незалежного іс-
нування нашої держави.

Цими, вже літніми днями, до Завод-
ської міської бібліотеки №1 завітали учні 
середніх та старших класів загально-
освітніх шкіл №1 та №2 разом зі своїми 
вчителями та вихователями. А,оскільки,у 
червні в Україні відзначається День 
Конституції,бібліотекарі провели для 
учнів 4-х – 9 –х та 10 -11-х класів Годину 

правових знань «Конституція – основний 
закон України» та презентацію – тестуван-
ня на знання Конституції «Конституція – 
основний закон держави». Разом з бібліо-
текарем учні переглянули основні пункти 
та статті цього документа і проявили до-
бре знання Основного закону та розумін-
ня його суті,чим і порадували оповідачів. 
Ось,основні положення Конституції, де 
діти проявили добрі знання:

Україна є суверенна і незалежна, де-
мократична, соціальна, правова держава 
(стаття 1 Конституції України).

Державною мовою України є українська 
мова (стаття 10).

Державними символами України є Дер-
жавний Прапор України, Державний Герб 
України і Державний Гімн України (стаття 
20).

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності 
та правах (стаття 21).

Діти рівні у своїх правах незалежно від 
походження... Будь-яке насильство над ди-
тиною та її експлуатація переслідуються 
законом (стаття 52).

Захист Вітчизни, незалежності та тери-
торіальної цілісності України, шанування 
її державних символів є обов'язком грома-
дян України (стаття 65).

Кожен зобов'язаний не заподіювати 
шкоду природі, культурній спадщині, від-
шкодовувати завдані ним збитки(стаття 
66).

Кожен зобов'язаний сплачувати подат-
ки і збори в порядку і розмірах, встановле-

них законом (стаття 67).
Кожен зобов'язаний неухильно додер-

жуватися Конституції України та законів 
України, не посягати на права і свобо-
ди, честь і гідність інших людей. Незна-
ння законів не звільняє від юридичної 
відповідальності(стаття 68).

Єдиним джерелом влади в Україні є на-
род (Стаття 5).

Єдиним органом законодавчої влади 
в Україні є парламент — Верховна Рада 
України (стаття 75).

Президент України є главою держави і 
виступає від її імені. Президент України є 
гарантом державного суверенітету, тери-
торіальної цілісності України, додержання 
Конституції України, прав і свобод люди-
ни і громадянина (стаття 102).

Далі бібліотекарі провели для учнів 
оглядові екскурсії по бібліотеці та озна-
йомили із системою каталогів та картотек, 
що входять до складу довідково-бібліо-
графічного апарату бібліотеки. Велике за-
цікавлення в учнів викликали експонати 
Краєзнавчого куточка в читальному залі 
бібліотеки.

Насамкінець, бібліотекар дитячого або-
немента, Матяш А.В., провела для учнів 
майстер – класи із виготовлення соняш-
ників. Діти не тільки їх виготовили,а ще і 
понесли додому, щоб подарувати рідним.

Єрмакова Л.М.,
завідквачка міською бібліотекою №1

«…Навіть невеликі містечка України 
можуть мати високий рівень культурного життя»

Протягом 11 та 12 травня у Полтаві 
проходив Відкритий фестиваль-конкурс 
виконавського мистецтва гри на духових 
та ударних інструментах «Полтавська бит-
ва». Участь в ньому взяли учні та виклада-
чі початкових спеціалізованих мистецьких 
закладів з усіх куточків України: Дніпра, 
Харкова, Одеси, Вінниці, Полтави, Мирго-
рода та інших міст. 

Цьогорічний фестиваль «Полтавська 
битва» проходив уже вдесяте. З року в 
рік це свято набирає все більших обертів 
і охочих взяти в ньому участь – збільшу-
ється. Нині конкурс є дуже престижним 
серед юних музикантів та являється одним 
із небагатьох турнірів, що дає змогу юним 
учасникам спробувати свої зусилля у кон-
курсних змаганнях найвищого рівня, ви-
значитися з майбутнім.

В змаганнях ювілейного конкурсу взя-
ло участь 550 музикантів, що зустрілися 
на майданчиках музичної школи №1 імені 
Платона Майбороди. Директор закладу 
Євген Дудник розповів: серед учасників – 
неймовірно талановиті діти, які не просто 
захоплюються тим, що роблять, а дійсно 

живуть музикою.
Оцінювати виконавців надзвичайно 

важко, тому журі було дуже авторитетним. 
До складу увійшли провідні педагоги, які 
викладають у навчальних закладах Укра-
їни усіх рівнів музичної освіти: доктор 
наук, професор кафедри дерев’яних духо-
вих інструментів Національної музичної 
академії України імені П. Чайковського 
– В. Качмарик; доцент, завідувач кафедри 
музичного мистецтва Луганської держав-
ної академії культури і мистецтв, заслу-
жений артист України – В. Подольчук; до-
цент кафедри джазової музики Київської 
муніципальної академії музики імені Р. 
Глієра, заслужений артист України – О. 
Рукомойніков; доцент кафедри музичного 
мистецтва та хореографії ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса 
Шевченка», художній керівник та голо-
вний диригент міського духового оркестру 
«Полтава» заслужений артист України – Є. 
Головашич; директор Полтавської дитячої 
музичної школи №1 імені П. Майбороди, 
заслужений працівник культури України 
– Є. Дудник.

В урочистій атмосфері на Театральній 
площі міста переможцям конкурсу-фес-
тивалю у кожній з номінацій та категорій 
вручили почесні грамоти та подарунки. А 
полтавці мали нагоду насолодитися чудо-
вою музикою від організаторів та лауреа-
тів фестивалю. Під час проведення фести-
валю – конкурсу, окрім самих конкурсних 
прослуховувань, проводилися майстер – 
класи, відкриті уроки. 

Я дуже вдячна керівнику Заводського 
будинку культури №1, Краснолуцькій Юлії 
Вячеславівні, за змогу потрапити на цей 
конкурс. Мені пощастило мати досвідче-
ного педагога - музиканта з великим до-
свідом – Шеффера Олександра Георгієви-
ча. Завдяки його підготовці та підтримці я 
стала дипломантом ІІ ступеня фестивалю-
конкурсу«Полтавська битва» і довела, що 
навіть невеличкі містечка України можуть 
мати високий рівень культурного життя.

Руденко Єлизавета, 12 років,
учасниця Народного самодіяльного духо-

вого оркестру МБК №1
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Першість Полтавської області з футболу
В неділю 23.06.2019 року закінчилось 

перше коло першості Полтавської області 
2019-го р. з футболу. Футбольна команда 
«Харчовик» останній матч першої полови-
ни змагань провела в місті Глобине і здо-
була перемогу з рахунком 2:0. Не підвела 
і молодь «Харчовика», перегравши своїх 
Глобинських одноліток з рахунком 3:1.

Результати сьомого туру та турнірна та-
блиця першого кола мають такий вигляд:

23 червня 2019 р. (неділя):
«Пирятин» (Пирятин) – «Чорнухи» 

(Чорнухи) – 1:0 (3:0)   
«Глобине» (Глобине) – «Харчовик» (За-

водське) – 0:2 (1:3)   
«Локомотив» (Гребінка) – «Семенівка» 

(Семенівка) – 2:0 (0:1) 
«ФК «Миргород-2019» (Миргород) – 

команда вільна від ігор.

Група «Б»

№ 
з/п

К О М А Н Д А І В Н П М О

1 «ХАРЧОВИК» (Заводське) 6 4 0 2 10:9 12
2 «ЧОРНУХИ» (Чорнухи) 6 3 1 2 12:7 10
3 «ЛОКОМОТИВ» (Гребінка) 6 3 1 2 10:8 10
4 «ПИРЯТИН» (Пирятин) 6 3 0 3 10:11 9
5 «ГЛОБИНЕ» (Глобине) 6 3 0 3 11:14 9
6 «СЕМЕНІВКА» (Семенівка) 6 2 2 2 8:6 8
7 «ФК «МИРГОРОД-2019» (Миргород) 6 0 2 4 6:12 2

Список бомбардирів очолюють:
ЯРЕМЕНКО Максим («Чорнухи», Чорнухи);
ПОКОТИЛО Євгеній («Глобине», Глобине);
КОНОНЕНКО Костянтин («Харчовик», Заводське) – по 4 м’ячі.

В.Мусієнко, голова МГО «СПОРТ»

Новини боксу
В останній день травня на базі Роменсь-

кого боксерського клубу "Юність" прой-
шла першість Сумської обласної ДЮСШ з 
боксу. Команда БК"АЛЕКС" отримала три 
перемоги. Лесик Сергій у категорії юніори 
(57кг) достроково переміг місцевого бок-
сера. Буряк Ігор в кат.юніори 60кг переміг 
боксера з м. Суми, Богдан Гриценко у 
категорії юнаки 46кг одержав перемогу. 
Молодші юнаки Шиян Ярослав, 2009р.н. 
30кг та Соляник Євген, 2009 р.н. 40кг по-
ступилися більш досвідченим противни-
кам та посіли другі місця.

Почесним гостем на турнірі був наш 
товариш, Галінічев Максим - дворазовий 
чемпіон Європи, Віце чемпіон Молодіжних 
Олімпійських ігор, МСМК. Огранізатор 

турніру та особистий тренер Галінічева 
Максима - Дмитренко Богдан.

В Полтаві, з 6 по 8 червня 2019р., на 
базі ДЮСШ "Олімпійські надії" пройшов 
Відкритий турнір з боксу пам'яті О.Д. Бу-
товського. Полтавчанин О.Д. Бутовський 
- історична постать, один з засновників 
олімпійського руху, член МОК.

Це спроба (надіємось вдала) відродити 
турнір, який колись був міжнародного 
рівня, на цьому турнірі отримував свої 
перемоги, зараз світова зірка боксу, Василь 
Ломаченко. А чемпіон Світу з боксу, Олек-
сандр Гвоздик, навіть програвав...

Всі боксери БК «АЛЕКС» посіли призові 
місця .

Відповідно: Гриценко Богдан у групі 
юнаки у категорії 44,5кг завоював бронзу.

Буряк Ігор у групі юніори в категорії 
57кг у фіналі поступився місцевому боксе-
ру і завоював срібло.

Оніщенко Руслан в категорії 64кг серед 
молоді став переможцем та отримав кубок 
кращого боксера турніру. Нагородження 
проводив призер чемпіонату Світу, а нині 
боксер-професіонал клубу «Спарта Бокс», 
Петросян Зоравор.

Перше півріччя 2019 р. боксе-
ри БК"АЛЕКС" закінчили відкритим 
турніром дружнього нам Боксерського 
клубу "АРЕЙ". Змагання проводили з 22 
по 23 червня в с.Дібрівка Миргородського 

р-ну. Змагалися боксери з Полтави, Кре-
менчука, Світловодська, Харкова, Гадяча, 
Глобино та Миргорода, 2003 - 2011 років 
народження.

Боксери нашого клубу, Гриценко Бог-
дан, у категорії 46кг 2006 р.н., провівши 
два напружених двобої, завоював срібло 
та Руденко Борис у категорії 66кг 2003 р.н 
також, провівши два важких двобої, теж 
здобув срібло. Буряк Ігор в категорії 63кг 
2003р.н. в матчевій зустрічі достроково 
переміг свого суперника. 

Дякуємо друзям з Миргорода за теплий 
прийом. 

О. Оніщенко, голова БК «АЛЕКС»

Зміна порядку отримання 
пільг з оплати житлово–ко-

мунальних послуг з 1 жовтня 
2019 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 
«Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг у грошовій формі», з 1 жовтня 2019 року запроваджується механізм надання 
пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.

Вказаною постановою затверджено Порядок надання пільг на оплату житлово-ко-
мунальних послуг у грошовій формі. 

Порядком передбачено дві форми пільг у грошовій формі: безготівкова і готівкова. 
Грошова безготівкова форма: через АТ «Ощадбанк», здійснюється переказ коштів 

на рахунки організацій.
Виплата пільги у готівковій формі: за заявою пільговика до органу соціального за-

хисту населення, з місяця, наступного за місяцем подання такої заяви, перерахування 
коштів проводиться на поточний рахунок відкритий пільговиком в АТ «Ощадбанк». 

У зв’язку з впровадженням нового Порядку та з метою подальшого отримання 
пільг на житлово-комунальні послуги, просимо осіб, які мають право на такі пільги, 
з’явитися до управління соціального захисту населення: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 8, 
каб. №2.

При собі обов’язково мати:
1. Довідку про склад сім’ї;
2. Паспорт (копія);
3. Ідентифікаційний код (копія);
4. Пільгове посвідчення (копія);
5. Розрахункові книжки з оплати ЖКП.

Телефон для довідок 31187

Управління соціального захисту населення Лохвицької РДА

Лохвицький механіко-техно-
логічний коледж ПДАА

оголошує прийом студентів на 2019-2020 навчальний рік за спеціальностями
181 Харчові технології, спеціалізація (освітня програма):
- Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів;
- Зберігання і переробка зерна;
- Бродильне виробництво і виноробство;
133 Галузеве  машинобудування,  спеціалізація (освітня програма):
- Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв.
ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСОЮ
вул. Матросова, 39, м. Заводське, Лохвицький р-н., тел. (05356)3-54-58


