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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
Робота міської ради та виконавчого 

комітету.
Заводська міська рада працює у складі 

26 депутатів. За звітний 2019 рік проведено 
11 пленарних засідань. Всі питання було 
попередньо розглянуто на засіданнях про-
фільних комісій та обговорені на колегіях 
ради. У 2019 році рада розглянула 306 жит-
тєво важливих питань та прийняла відпо-
відні рішення.

Значна частина з них відображає про-
блеми і побажання заводчан. Питання, які 
розглядалися на сесіях ради, були спрямо-
вані на покращення усіх сфер життєдіяль-
ності міста. А саме: наповнення бюджету, 
земельних відносин, житлово-комуналь-

ного господарства, освіти, культури, охо-
рони здоров’я, благоустрою, затвердження 
програм та їх виконання (з програмами 
можна ознайомитися на сайті ради). 

Виконання власних та делегованих дер-
жавою повноважень здійснює виконавчий 
комітет Заводської міської ради в кількості 
12 чоловік, який у 2019 році провів 13 за-
сідань та прийняв 134 рішення.

Апарат управління виконкому працює 
над виконанням рішень, в тому числі по-
кращенням якості надання адміністратив-
них послуг.

У 2019 році до міської ради надійшло 26 
заяв, скарг; звернень - 1349.

Актуальними питаннями є: надання зе-
мельних ділянок, набуття права власності 
на землю шляхом приватизації, питання 
житлово–комунального господарства, 
благоустрою, соціальної допомоги та суб-
сидій (близько 1300 чол. отримують субси-
дію).

Надаються послуги з реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень. Здійснено - 254 реєстрації. Також 
на запит громадян надається інформація 
з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно.

Також надаються послуги з реєстрації 
та зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. Паспортистом надано 624 
послуги.

Проводиться реєстрація актів цивіль-
ного стану. 

Зареєстровано:
- народжень – 15 дітей (у 2018 – 21) 

(хоча таку дію можуть виконувати і в по-
логовому закладі);

- смертей – 122 громадян (в 2018році - 
131). Є зменшення. 

- реєстрація шлюбу –14 пар (в 2018 році 
– 9).

У 2019 році у місті народилося – 38 ді-
тей (в 2018році – 49). 

Населення міста складає близько 8 200 
громадян. Така демографічна ситуація ха-

рактерна для всієї України.

Публічність, відкритість, інформацій-
на політика.

З метою прозорості в роботі оприлюд-
нюються проекти рішень ради, які розмі-
щуються на сайті міста. Проекти рішень, 
які законодавство вимагає оприлюднюва-
ти через друковані засоби інформації, роз-
міщувалися у інформаційному бюлетені 
громади міста Заводське «Інформаційний 
вісник».

Рішення ради та протоколи голосувань 
також розміщуються на сайті міста. Окре-
мі рішення, що стосуються бюджету, зві-
тів, прийняття програм, проектів та інші 
друкувалися у інформаційному бюлетені 
громади міста Заводське «Інформаційний 
вісник».

Всі сесійні засідання ради транслюють-
ся онлайн та архівуються на сайті.

Офіційний сайт міста постійно удоско-
налюється та наповнюється новинами та 
відповідною інформацією. В приміщенні 
ради працює інфокіоск.

Через електронну пошту приймаються 
запити на інформацію та своєчасно нада-
ються відповіді.

Інформація про новини міста, події, 
свята, офіційні документи розміщувалися 

в інформаційному бюлетені громади міста 
Заводське «Інформаційний вісник». По-
садові особи та всі депутати міської ради 
вчасно склали декларації про доходи та 
розмістили інформацію на сайті Єдиного 
державного реєстру декларацій. 

Працює сайт нашої діяльності щодо 
створення Заводської ОТГ.

Участь у Проектах
У 2019 році Заводська міська рада пра-

цювала над реалізацією Проекту «Впро-
вадження енергозберігаючих заходів: 
«Реконструкція нежитлової будівлі полі-
клінічного відділення по вул. Садовій, 2а 
з утепленням, заміною вікон, дверей та 
інженерних мереж майнового комплексу 
АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лох-
вицького району Полтавської області».

Це Проект співробітництва. Учасни-
ком Проекту є Бодаквянська сільська рада 
із співфінансуванням в сумі 50  000 грн. 
Партнер Проекту – УАСП ТОВ «КАЇС» з 
фінансовим внеском в сумі 117 000 грн. З 
обласного бюджету надійшло 600 000 грн. 
Пісківська сільська рада – 3000 грн. Ці ко-
шти були освоєні у 2018 році.

У 2018 році освоєно 1 152 122 грн. А у 
2019 році з бюджету міської ради витраче-
но на реалізацію проекту 2 270 262 грн.

За підсумками реалізації основного 
проекту: «Впровадження енергозберіга-
ючих заходів: «Реконструкція нежитлової 
будівлі поліклінічного відділення по вул. 
Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон 
і дверей та інженерних мереж майнового 
комплексу АЗПСМ № 1 Заводської місь-
кої ради, Лохвицького району, Полтав-
ської області» з врахуванням додаткових 
робіт за наступними проектами «Техніч-
не переоснащення мереж внутрішнього 
електропостачання нежитлової будівлі по-
ліклінічного відділення по вул. Садовій, 
2а майнового комплексу АЗПСМ №1» та 
«Реконструкція опорядження приміщень 
і мереж внутрішнього водопостачання та 
водовідведення нежитлової будівлі по-
ліклінічного відділення по вул. Садовій, 
2а майнового комплексу АЗПСМ № 1» за 
період з 01.11.2018 по 31.12.2019 року на 
об’єкті виконано наступні роботи:

- проведено демонтаж та встановлено 
металопластикові вікна з утепленням вну-
трішніх відкосів та замінено міжкімнатні 
двері на І та ІІ поверсі будівлі;

- оновлено зовнішній вигляд кабінетів 
реєстратури шляхом заміни дерев’яних на 
металопластикові сучасні перегородки;

- оновлено внутрішнє опорядження 
стін коридорів та приміщень за рахунок 
обшивки каркасом з металопрофілю та 
покриття стін листами ГКЛ з наступним 
поліпшеним фарбуванням;

- виконано утеплення горищного пере-
криття;

- переоснащено внутрішні електричні 
мережі шляхом прокладання нових мереж 

з установкою додаткових приладів забез-
печення гарячою водою та оснащенням 
приміщень сучасними більш економними 
освітлювальними елементами;

- завершуються роботи щодо прокла-
дення нової мережі телефонії;

- демонтовано морально застарілі сані-
тарні прилади та аварійні мережі і змон-
товано нові внутрішні мережі водопоста-
чання та водовідведення І та ІІ поверхів з 
установкою нових сантехнічних приладів з 
виведенням та підключенням до зовнішніх 
інженерних мереж;

- демонтовано зношені основи підлог та 
облаштовано новими основами з покрит-
тям лінолеумом та керамічною плиткою;

- проведено демонтаж старої кахельної 
плитки та облицьовано новою плиткою 
стіни в окремих спеціальних приміщен-
нях;

-  оновлено зовнішній вигляд стель 
шляхом влаштування підвісних конструк-
цій «Армстронг» та підшивних гіпсокар-
тонних конструкцій;

- виконано заходи по забезпеченню до-
ступності в заклад людей з обмеженою фі-
зичною здатністю;

- частково заклад забезпечено новими 
сучасними меблями.

Фінансова та інвестиційна діяльність. 
Бюджет.

За результатами 2019 року станом на 
01.01.2020 року загальний обсяг доходної 
частини бюджету міста Заводське склав 
32 845 349 грн. 

В 2019 році до загального фонду місь-
кого бюджету надійшло 31 691 726 грн., в 
тому числі кошти без урахування транс-
фертів 23 993 518 грн., субвенція з район-
ного бюджету 7 698 208 грн., доходи спеці-
ального фонду 1 153 623 грн.

Найсуттєвішими джерелами доходу 
бюджету у 2019 році були:

1. Орендна плата за землю з юридичних 
осіб – 12 883 770 грн.;

2. Земельний податок з юридичних осіб 
- 3 875 217 грн.;

3. Акцизний податок - 2 329 387 грн.;
4. Єдиний податок з фізичних осіб – 

2 509 434 грн.;
5. Податок на нерухоме майно – 290 946 

грн.

Проекти Громадського бюджету
З 2017 року мешканці нашого міста, 

яким виповнилося 16 років, які мають 
ідею щодо покращення м.Заводське та 
с.Вишневе мають можливість подавати 
свої пропозиції (проекти) Громадського 
бюджету. 

Громадський бюджет (бюджет участі) у 
місті Заводському – це частина міського 
бюджету міста, місцева ініціатива, форма 
прямого волевиявлення жителів міста, що 
впроваджує інноваційні механізми залу-
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чення громадськості до розподілу коштів 
міського бюджету та спрямована на демо-
кратичний процес обговорення громадою 
окремих напрямів використання бюджет-
них коштів. 

У 2019 році подано на конкурс чотири 
проекти:

1. Організація сучасного предметно-
розвивального середовища як запорука 
різнобічного розвитку дітей дошкільного 
віку, 209 450,00 грн (автор Бойко Алла).

2. «Оновлення комплекту звукопідси-
люючої апаратури для організації вихов-
ного процесу у школі та всебічного розви-
тку учнів»,  99 810,00 грн (автор 
Чабак Надія).

3. «Інтерактивна підлога» - сучасне ін-
новаційне диво! /Упровадження проекцій-
ної системи навчання, що сприяє розвитку 
здібностей дошкільників/, 99 900,00 грн 
(автор Дробязко Олександр).

4. Комп’ютеризована шкільна бібліоте-
ка – це оперативне і повноцінне забезпе-
чення інформаційних, науково-дослідних, 
освітніх, культурних та інших потреб ко-
ристувачів бібліотеки, 56 950,00 грн (автор 
Ковтун Оксана).

Всі подані проекти стали переможцями 
та на їх реалізацію передбачені кошти в 
міському бюджеті у 2020 році.

В 2019 році були реалізовані два про-
екти.

1. «Оновлення музичних інструментів 
за для відродження напряму живої музики 

в місті». Планові витрати - 185 000,00 грн; 
фактичні витрати - 183 628,00 грн.

Для духового оркестру Заводського 
МБК №1 придбано: баритон – 1 шт.; тенор 
– 2 шт.; альт – 2 шт; труба – 4 шт.; саксафон 
– 1 шт.; кларнет – 1 шт.; труба Бас – 1 шт.

2. Облаштування баскетбольного май-
данчика на території міського спортивного 
комплексу». Планові витрати - 377 949,98 
грн; фактичні витрати - 446 113, 97 грн.

Капітальний ремонт баскетбольного 

майданчика, стенд баскетбольний – 2 шт., 
сітка баскетбольна.

Економіка
Провідною галуззю в економіці міста є 

промисловість. Основну долю в бюджето-
утворенні займають наші головні платни-
ки за землю за 2019 рік: 

1. ТзОВ «РАЙЗ – ЦУКОР» - 7  050 300 
грн;

2. ТОВ «Елеватор - Агро» - 1 464 808 грн;

3. ПрАТ «Склоприлад» - 804 955 грн;
4. ПАТ «Укртелеком» - 197 412 грн;
5. ТОВ «Лохвицький комбікормовий за-

вод» - 463 563 грн;
6. ТзОВ «Регал Петролеум Корпорейшн 

(Юкрейн) Лімітед» - 292 000 грн;
7. ПрАТ «Європа Транс Агро» - 434 980 

грн;
9. ФОП Антоненко В.П. – 445 128 грн;
10. УАСП ТОВ «КАІС» - 317 551 грн;
11. ПП «Компанія «Надежда» - 181 000 

грн;
12. ТОВ «Агросервіс» - 303 357 грн;
13. ЧТК «Анкор» - 125 260 грн;
14. ТДВ «Червонозаводський хлібоза-

вод» - 217 611 грн.

Земельні питання та містобудування 
за 2019 рік

В галузі земельних питань протягом 
року за підсумками розгляду заяв та кло-
потань фізичних та юридичних осіб вирі-
шено наступні питання:

1.Надано 62 дозволи щодо розробки до-
кументації із землеустрою;

2. Затверджено 56 документацій із зем-
леустрою;

3. Вилучено 17 з користування та нада-
но 28 земельних ділянок в користування 
на умовах оренди;

4. Передано у власність на підставі при-
ватизації 35 земельних ділянок згідно пе-
реліку, визначеного статтею 121 Земельно-
го кодексу України;

5. Передано 1 ділянку в постійне корис-
тування для обслуговування релігійних 
споруд;

6. Продано 1 земельну ділянку з катего-
рії земель промисловості;

7. Зменшено ставку орендної плати 23 
користувачам земельних ділянок (в зв’язку 
з відсутністю господарської діяльності);

8. Встановлено 2 організаціям пільги зі 
сплати земельного податку.

В галузі містобудування протягом року 
вирішувалися наступні питання:

1.Встановлено розмір кошторисної за-
робітної плати в будівництві на 2019 рік;

2.Надано 2 дозволи на виготовлення 
проектно-кошторисних документацій на 
будівництво об’єктів;

3.Затверджено 1 проектно-кошторисну 
документацію;

4.Надано 8 дозволів на підключення 
користувачів до централізованих мереж 
водопостачання та водовідведення та 2 до-
зволи на влаштування герметичних септи-
ків для відведення стічних вод;

5.Присвоєно 2 поштових адреси та змі-
нено 8 номерів поштових адрес об’єктів 
нерухомості, розташованих на території 
міста;

6. Розглянуто 2 клопотання щодо по-
годження тарифів у сфері надання кому-
нальних послуг;

7. Погоджено виділення 1 частки неру-
хомого майна;

8. Встановлено поточні індивідуальні 
нормативи використання питної води для 
промислового підприємства

9.Погоджено 1 місце розташування па-
вільйону та погоджено режими роботи для 
2 торгівельних закладів.

Благоустрій міста

З 10 квітня по 10 червня 2019 року в 
місті проводився двомісячник чистоти, 
благоустрою та озеленення. 

Всього протягом року на благоустрій 
міста освоєно коштів в сумі – 6 618 201 грн. 

Працівниками відділу благоустрою 
міської ради та КП «Комунсервіс» було зі-
брано та вивезено на полігон ТПВ 279 не-
санкціонованих сміттєзвалищ. Загальний 
обсяг вивезеного сміття становить 3  509 
м3. 

25 квітня проведений екологічний че-
ленж-бумеранг «Я прибрав – твоя черга!» 
по береговій та лісовій зоні р. Артополот, 
район вул. Абрикосова. В заході взяли 
участь учні, студенти, працівники на-
вчальних закладів міста, небайдужі гро-
мадяни, а також підприємці міста. Апарат 
виконкому теж брав участь у акції де здій-
снювалося сортування зібраного сміття.

Проведена обрізка близько 230 сухос-
тійних, вражених омелою дерев (паркова 
територія міських стадіонів, міських цвин-
тарів та вулицях міста: Пушкіна, Робітни-
ча, Ватутіна, Мирна, Весела, Гоголя, Ма-
тросова, Полтавська, Проектна та ін.)

Видалено близько 30 дерев по вул. Ро-
бітнича, Матросова, Шкільна, Пушкіна, 
Ватутіна.

Проведено: скошування трави та ка-
рантинних рослин на узбіччях доріг, 
тротуарів, в міських парках (вул. Озер-
на, Шкільна), на дитячих майданчиках 
(вулиці Озерна, Матросова, Полтавська, 
просп. Миру), стадіонах, вулицях Озерній, 
Шкільній, Академіка Пономаренка (близь-
ко 90000 м2).

Відремонтовано, пофарбовано ігро-
ве обладнання на дитячих майданчиках 
міста: Озерній, Матросова, Полтавській, 
просп. Миру, встановлено нове ігрове об-
ладнання на вулиці Академіка Пономарен-
ка. 

Здійснено ревізію контейнерних май-
данчиків, відремонтовано контейнерний 
майданчик по проспекту Миру.

Проведено очистку та ремонт декора-
тивної водойми. 

По вулицях Матросова, Шкільній від-
ремонтовані лавки, встановлені нові урни 
для сміття (Шкільна, Робітнича, Ватутіна, 
Матросова.). 

Проведено очищення від сміття та мулу 
водовідвідних лотків, які знаходяться на 
вулицях: Матросова, Проектній, Ватутіна.

Очищено від сміття берег річки Сула.
Проведено озеленення міста, а саме: ви-

саджено близько 500 шт. саджанців різних 
порід дерев та кущів на території міста 
(вул. Шкільна, Озерна, Полтавська, Матро-
сова). Участь в озелененні міста прийняли 
працівники, студенти та учні навчальних 
закладів, колективи підприємств, установ, 
організацій, підприємці.

Приведено в належний стан пам’ятники, 
пам’ятні знаки, місця поховання заги-
блих воїнів. Установлено на будівлі вок-
залу станції Сула дві пам’ятні дошки: до 
200-річчя та увіковічення пам’яті укра-
їнського громадського діяча і мецената 
Григорія Павловича Галагана та 90-річчю 
офіційного відкриття залізничної станції.

Проведено встановлення вказівників 
«ПГ» в кількості 16 штук по вулицях міста, 
поблизу пожежних гідрантів (вул. Озерна, 
Матросова, Шкільна, Робітнича та ін).

Проведено поточний ремонт автобус-
них зупинок в місті (побілка, фарбування, 
ремонт лавок та зварювальні роботи).

Згідно Програми «Поводження з твер-
дими побутовими відходами на терито-
рії Заводської міської ради на 2019 – 2021 
роки». 

Централізованим вивезенням ТПВ охо-
плено:

1567 абоненти (населення кооперативів, 
приватного сектора)

10 бюджетних установ
76 інші споживачі.
За 12 місяців поточного року вивезено 

7,7 тис.м3 сміття, надано послуг на суму 
456,1 тис.грн., заборгованість населення 
складає – 17,3 тис. грн.

На виконання Закону України «Про 
відходи» вивезення ТПВ з території гро-
мад проводиться на конкурсній основі. В 
громадах м.Заводського, с.Токарі, с.Піски, 
с.Бодаква, с.Погарщина були оголошені 
конкурси на виконавця послуг з вивезен-
ня ТПВ. По результатом конкурса КП «Ко-
мунсервіс» визнано переможцем. 

Комунальне підприємство згідно гра-
фіка та за заявками надає послуги з ви-
везення ТПВ мешканцям та установам 
територіальних громад с.Токарі, с.Піски, 
с.Бодаква, с.Погарщина. 

Кількість контейнерів по громадах ста-
новить:

- с.Піски – 18 шт. ємкістю – 1,1 м3, 30 
шт. – 0,12 м3;

- с.Бодаква – 17 шт. ємкістю -1,1 м3, 50 
шт. – 0,12 м3;

- с.Погарщина – 30 шт. ємкістю – 1,1 м3;
- с.Токарі – 12 шт. ємкістю – 1,1 м3.
Прийнято від споживачів (організацій 

самовивіз) 7,4 тис.м3 відходів, надано по-
слуг на суму 241,5 тис.грн.

З метою покращення екологічної си-
туації в місті та залучення населення до 
сортування відходів встановлено дев’ять 
сітчастих контейнерів для збирання плас-
тику також встановлено два металевих 
контейнери для збирання скла. Контейне-
ри розміщенні на вул.Озерна, просп.Миру, 
Проектна, Матросова та інші. Частина від-
ходів з цих контейнерів йде на переробку, 
а не вивозиться на полігон ТПВ.

Робота Червонозаводського кому-
нального ринку

На території, яка виділяється в суботні 
дні для проведення торгівлі продовольчи-
ми і промисловими товарами розміщуєть-
ся в середньому 210 – 230 торгових точок, 
що дорівнює приблизно 450 – 530 торго-
вих місць. Весною і влітку цей показник 
був більший. Утримання одного торгового 
місця в 2019 році становило 8,00 грн. (одне 
торгове місце дорівнює двом метрам ква-
дратним).

За 2019 рік комунальним ринком ре-
алізовано послуг на суму 248  500 грн. за 
52 суботні дні (в 2018 році - 205  400 грн) 
Пенсіонери, які продають продукцію свого 
підсобного господарства на ринку міста, 
звільнені від сплати послуг по утриманню 
торгових місць. 

Комунальний ринок не стоїть осторонь 
життя нашого міста. В цьому році за кошти 
комунального ринку було виготовлено і 
установлено дорожній знак «Заводське» в 
напрямку села Токарі. Також було закупле-
но 80 пар спец рукавиць для проведення 
екочеленджу-бумерангу «Я прибрав – твоя 
черга». Брали активну участь у святкуван-
ні Дня міста на масиві «Брисі». Надавали 
допомогу для проведення святкування 
Нового року учням ЗОШ №1 та №2. Для 
естетичного вигляду території ринка виса-
джували дерева і квіти. Замінили люк біля 
відкритого павільйону, підсипали обочи-
ни дороги по вул.Шкільній та на території 
ринку.
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З грудня 2019р., комунальний ринок 
сплачує за оренду приміщення вет. лабо-
раторії щомісячну плату в розмірі - 2000 
грн.

Виконання міської програми «Право-
порядок»

За звітний період членами МГО «Пра-
вопорядок» проведено більше 700 чергу-
вань, які здійснювались у вихідні і святко-
ві дні. Проводилась охорона громадського 
порядку під час проведення міських свят-
кових заходів і футбольних матчів. Для 
чергувань були задіяні чотири члени гро-
мадського формування «Правопорядок».

Під час чергувань велась профілактич-
на робота з неповнолітніми по дотриман-
ню режиму перебування на території міста 
у вечірній час, недопущення розпивання 
спиртних напоїв.

Патрулювання здійснювалось по за-
тверджених маршрутах. Особлива увага 
зверталась на збереження комунальної 
власності міста. Попереджено декілька кра-
діжок комунального та приватного майна. 

Під час чергувань спільно з працівни-
ками Лохвицького МПУМВС проводилась 
профілактична робота з водіями скутерів 
і мопедів, які порушували правила дорож-
нього руху; робота по охороні громадсько-
го порядку. 

Були виявлені особи, що вживали ал-
когольні напої в громадському місці. На 
основі цього складено 8 протоколів – по-
рушникам винесено попередження.

Під час патрулювання з працівниками 
поліції здійснювалася перевірка осіб, що 
перебувають під адміністративним нагля-
дом.

За звітний період по міській програмі 
«Правопорядок» встановлено 2 камери ві-
деоспостереження на переїзді та залізнич-
ному переході. 

Проведено профілактичні бесіди про 
недопущення вживання спиртних напоїв 
та збереження комунальної власності се-
ред студентів Лохвицького механіко-тех-
нологічного коледжу Полтавської держав-
ної аграрної академії. 

Проведено профілактичні бесіди з 
мешканцями м. Заводське 2003 року на-
родження, які порушували режим перебу-
вання неповнолітніх в громадських місцях 
після 22.00 год. 

Спільно з працівниками поліції систе-
матично проводяться рейди по виявленню 
та документуванню випадків незаконного 
обігу наркотичних речовин. 

Проведено індивідуальні профілактич-
ні бесіди з громадянами, які схильні до 
вживання алкогольних напоїв та нарко-
тичних засобів. Всього проведено 10 бесід.

Проведено поточний ремонт примі-
щення (кабінет дільничого інспектора по-
ліції) на суму 46 623,00 грн. та передані в 
користування меблі.

Виконання міської програми «Вулич-
не освітлення».

Виконано роботи з поточного ремонту 
вуличного освітлення на суму 246 тис. грн. 
Охоплені вулиці: Ватутіна, Озерна, Шкіль-
на, Жукова, просп. Миру, Шевченка, туп. 
Привокзальний та ЗТП-535. Встановлено 
4 опори ПЛ по вул. Яблуневій та Садовій. 
Прокладено 2,6 км кабелю. Замінено 150 
ліхтарів та 170 лампи на енергозберігаючі. 
Замінено 3 трифазні і 2 однофазні лічиль-
ники, 4 таймери у шафах обліку. Встанов-
лено 19 світлоточок. Замінено освітлен-
ня обох майданчиків для міні-футболу. 
Освітлено майданчик для тренажерів біля 
МБК № 1.

Капітальний та поточний ремонт 
шляхів, тротуарів та встановлення до-
рожніх знаків.

У 2019 році виконано: 
«Капітальний ремонт автомобільної до-

роги загального користування місцевого 
значення О1712162 Млини - Піски в межах 
вулиці Ватутіна м. Заводське Лохвицького 
району Полтавської області». Співфінан-
сований з міського бюджету. Виділено 2 
мільйони гривень для реалізації даного 
проекту.

У 2019 році проведено поточний та ка-
пітальний ремонт доріг у місті

- ямковий ремонт доріг (асфальто-бе-
тонне покриття) – на суму 1 274 837,26 грн

(вулиці:Матросова, Польова, Озерна, 
Чернишевського, Пушкіна, Робітнича, 
Академіка Пономаренка, Мирна, Весела, 
Полтавська, Абрикосова, Сковороди, За-
водська, Шевченка, Перемоги,Чехова та 
інші).

- щебеневе покриття доріг – на суму 312 
864,91грн (вулиці: Грушевського, Яблуне-
ва).

- нанесено розмітку працівниками від-
ділу благоустрою по вулицях Матросова, 
Полтавська, Робітнича, Озерна, Проектна, 
просп. Миру та інші.

- придбано та встановлено дорожні зна-
ки на суму 27 216,46 грн (вулиці:Ватутіна, 
Шкільна, Робітнича).

- ямковий ремонт тротуарів (асфальто-
бетонне покриття)- на суму 3 308,78 грн

(вулиці: Тополина, Ватутіна). 
На коригування проектної документа-

ції «Капітальний ремонт автомобільної до-
роги загального користування місцевого 
значення О1712162 Млини - Піски в межах 
вулиці Ватутіна м. Заводське Лохвицького 
району Полтавської області (коригуван-
ня)» витрачено в 2019 році 14 500,00 грн. та 
експертизу скоригованого проекту склала 
19 920,00 грн;

Водопостачання та водовідведення
Проведено: поточний ремонт із заміною 

участків мереж водопостачання по вули-
цях Абрикосова, Шкільна, Грушевського.

Проводився ремонт свердловин № 4 
(вул. Шкільна) та №680 – В (вул. Озерна).

Освіта
На утриманні громади міста перебува-

ють ДНЗ «Теремок» та «Малятко», в яких 
функціонує 11 груп, місць 233 ( 105 та 128 
відповідно).

Утримання ДНЗ здійснюється за кошти 
міського, районного бюджетів та батьків-
ської плати за харчування.

Пільгами на харчування користуються 
37 дітей з малозабезпечених сімей.

Вартість утримання 1 дитини у 2019 
році становила 20 грн.

З міського бюджету на утримання ДНЗ 
витрачено 9 643 561 грн, в тому числі з ра-
йонного бюджету 6 681 160 грн та батьків-
ської плати 354 763 грн.

В 2019 році крім витрат на утримання 
проведено ряд ремонтних робіт та при-
дбання інвентарю.

Проведено:
- поточний ремонт каналізаційної мере-

жі ДНЗ «Малятко» - на суму 92 255,77грн;
- поточний ремонт мережі водопос-

тачання ДНЗ «Малятко» - на суму 16 
618,30грн;

- поточний ремонт покрівлі ДНЗ «Ма-
лятко» - на суму 27 940,25 грн;

- поточний ремонт системи електро-
постачання ДНЗ «Малятко» – на суму 12 
790,00 грн;

- поточний ремонт системи опалення 
ДНЗ «Малятко» – на суму 70 981,00 грн;

- поточний ремонт приміщення ДНЗ 
«Теремок» – на суму 147 497,00 грн;

- поточний ремонт теплогенераторної 
ДНЗ «Теремок» – на суму 15 512,00 грн.

Придбання:
- шафа холодильна для ДНЗ «Малятко» 

– на суму 29 500,00 грн; 

- водонагрівач для ДНЗ «Малятко» – на 
суму 5 780,00 грн;

- карнизи, фіранки для ДНЗ «Малятко» 
– на суму 7 500,00 грн;

- стелаж для ДНЗ «Малятко» - на суму 
1400,00 грн.

Придбано для обох ДНЗ:
- Листи для випічки – 3010,00 грн;
- Програмні комплекси «КУРС» - 

2200,00 грн.
Виконуються роботи по об’єкту:
«Поточний ремонт газового обладнан-

ня вузла обліку газу (заміна лічильника) в 
теплогенераторній ДНЗ «Малятко» по вул. 
Полтавській, 1 в м. Заводське Лохвицького 
району Полтавської області». 

«Поточний ремонт газового обладнан-
ня вузла обліку газу (заміна лічильника) в 
теплогенераторній ДНЗ «Теремок» по вул. 
Озерній, 9 в м. Заводське Лохвицького ра-
йону Полтавської області».

Крім того дитячі садки забезпечені со-
лодощами до Дня Св.Миколая та ново-
річними подарунками (подякуємо за це 
Представництво «Регал Петролеум Корпо-
рейшн Лімітед», ТОВ «Елеватор Агро» та 
ПрАТ «Склоприлад»), а також подарунка-
ми для випускників.

 В місті функціонують дві загальноос-
вітні школи.

На утримання пришкільних таборів ви-
трачено 60 000 грн.

З міського бюджету забезпечується без-
коштовне харчування дітей пільгових ка-
тегорій та придбання молока – 203 984 грн.

Міська рада сприяє у перевезенні дітей 
на різні заходи. 

Надається всіляка підтримка дитячій 
музичній школі, механіко – технологічно-
му коледжу та ПТУ №32.

Охорона здоров’я.
В комунальній власності громади міста 

перебуває майновий комплекс АЗПСМ №1 
по вул. Садовій.

З осені 2018 року проводиться рекон-
струкція приміщення поліклініки відпо-
відно до проекту «Впровадження енер-
гозберігаючих заходів: «Реконструкція 
нежитлової будівлі поліклінічного відді-
лення по вул. Садовій, 2а з утепленням, 
заміною вікон, дверей та інженерних ме-
реж майнового комплексу АЗПСМ №1 За-
водської міської ради Лохвицького району 
Полтавської області».

У 2019 році з міського бюджету на ро-
боти по реконструкції АЗПСМ №1 витра-
чено 1 065 128 грн.

Виконано: 
1)Реконструкція нежитлової будівлі по-

ліклінічного відділення по вул. Садовій, 
2а з утепленням, заміною вікон і дверей та 
інженерних мереж майнового комплексу 
АЗПСМ № 1 Заводської міської ради, Лох-
вицького району, Полтавської області – на 
суму 2 216 922,00грн, в тому числі:

- 1 152 122,00 – 2018 рік;
- 1 065 128 – 2019 рік;
2)Технічне переоснащення мереж вну-

трішнього електропостачання нежитлової 
будівлі поліклінічного відділення по вул. 
Садовій, 2а майнового комплексу АЗПСМ 
№ 1 Заводської міської ради, Лохвицького 
району, Полтавської області – на суму 302 
963,00 грн;

3) Реконструкція опорядження при-
міщень і мереж внутрішнього водопос-
тачання та водовідведення нежитлової 
будівлі поліклінічного відділення по вул. 
Садовій, 2а майнового комплексу АЗПСМ 
№ 1 Заводської міської ради, Лохвицького 
району, Полтавської області – на суму 902 
171,00 грн.

В цілому по об’єкту за період з 01.11.2018 
р. по 31.12.2019 р. освоєно 3 422 384,00 грн.
Придбано в дитячу консультацію меблі: 2 
пеленальні столи та стелаж для дитячої ре-
єстратури – на суму 12 460,00 грн.

Соціальний захист та соціальне забез-
печення

На комплексну програму соціального 
захисту населення у 2019 році було виді-
лено 583 516 грн.

За рахунок цієї програми надається до-
помога громадянам, які потребують зна-
чних коштів на лікування, або опинилися 
у складних життєвих обставинах; дітям – 
сиротам.

З програми соціального захисту у 2019 
році виплачені кошти для відзначення ви-
пускників шкіл та коледжу, які закінчили 
навчальні заклади з відзнакою; для участі 

школярів та студентів в олімпіадах, кон-
курсах, школах (в т.ч. і за кордоном), фо-
румах.

За рахунок програми соціального за-
хисту виплачена допомога: 

учасникам АТО до Дня захисника Укра-
їни – 40 600 грн.;

учасникам ліквідації на ЧАЕС 1 та 2 ка-
тегорії – 37 100 грн.;

учасникам бойових дій – 30 800 грн. ве-
теранам Другої світової війни – 12 000 грн.

Допомагаємо мешканцям громади у пи-
таннях оформлення субсидій.

Культура та дозвілля
В місті працюють два будинки культу-

ри На їх утримання з міського бюджету 
витрачено 1 919 775 грн., в тому числі суб-
венція з районного бюджету 1 017 048 грн.

У МБК №1 діти безкоштовно займають-
ся хореографією, вокалом, грою на духових 
інструментах, театральним мистецтвом, 
декоративно-прикладним мистецтвом.

У 2019 році для МБК №1 придбано му-
зичні інструменти для духового оркестру 
на суму 183 628 грн; придбані планшети і 
мольберти для малювання (8800 грн).

Заклади культури беруть участь у виїз-
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них мистецьких конкурсах та фестивалях 
і забезпечують проведення міських куль-
турно – масових заходів та свят.

У 2019 році МБК №1 проведено: 
12.01 Новорічна концертна програма 
15.01 Дитяча християнська вистава з 

м.Полтава
22.01 Усний журнал до Дня Соборності 

України
29.01 Година патріотизму до Дня пам’яті 

Героїв Крут
9.02-10.02 Участь хореографічного 

колективу «Пролісок» у Міжнародному 
дитячому фестивалі «Мистецькі барви» 
(Чернігівська обл.)

31.01 Вечір вручення дипломів випуск-
никам Лохвицького механіко-технологіч-
ного коледжу ПДАА

12.02 Концертно-розважальна програ-
ма «Любов дала життя, і рух, і силу…» до 
Дня Св.Валентина

14.02 Участь танц.колективу «Пролі-
сок» в концертній програмі до Дня усіх за-
коханих

15.02 Участь в районному заході до Дня 
виведення військ з країни Афганістан та 
учасників бойових дій на території інших 
держав

15.02 Тематична зустріч до Дня виведен-
ня військ з країни Афганістан та учасників 
бойових дій на території інших держав

20.02 Виставкова інсталяція «Герої не 
вмирають. Промені гідності» 

20.02 Патріотичний захід до Дня Геро-
їв Небесної Сотні «Майдан і його історія. 
П’ять років по тому»

21.02 Літературні читання до Дня рідної 
мови

21.02 Участь у відбірковому турі Всеу-
країнського фестивалю-конкурсу «Зірко-
вий час»

22.02 Дитячий арт-флешмоб та Дня Гер-
ба України

06.03 Участь танц.колективу «Пролі-
сок» у святковій програмі до 8 Березня

06.03 Літературна платформа «Тарасові 
слова – то правда жива»

07.03 Святкова концертна програма до 8 
Березня «Шепочуть ніжно квіти…»

09.03 Дитячий вокальний флешмоб до 
Дня Державного Гімна України

10.03 Творчий звіт МБК №1 у рамках ІІ 
туру звітів закладів культури району «Бар-
висті джерела талантів»

23.03 Поетична вітальня з 
А.Ложечником

04.04 Участь танц.колективу «Пролі-
сок» в Обласному студентському фестива-
лі «Студентська весна»

05.04 Участь в Обласному конкурсі гри 
на дух.інструментах 

05.04 Участь в Обласному конкурсі 
«Душі пісенної криниця 

05.04 Участь в Обласному конкурсі 
«Бари рідної землі» 

05.04 Участь в Обласному конкурсі з на-
родно-сценічного танцю «Джерела надій» 

07.04 ІІ відкритий фестиваль гумору та 
жартів «ХРУЩ»

13.04 Заключний тур звітів учасників 

художньої самодіяльності закладів куль-
тури району

23.04 Презентація дослідницького ди-
тячого проекту «Життя, віддане за життя» 

до Дня Чорнобильської трагедії
24.04 Загальноміська інформаційно-ви-

ховна година спілкування «Земля – наш 
дім…І нам у ньому жити»

25.04 Екочелендж-бумеранг 
«Я прибрав. – Твоя черга»
05.05 Участь в Обласному святі духової 

музики та марш-параді духових оркестрів
08.05 Патріотичний квест «Пам’ятати 

історію – мати майбутнє» до Дня пам’яті 
та примирення

09.05 Мітинг з нагоди 74-ої річниці з 
Дня перемоги над нацизмом у Другій сві-
товій війні

11.05 Участь в Обласному фестива-
лі-конкурсі гри на духових інструментах 
«Полтавська битва»

15.05 Фотоконкурс «Вишиванка – мій 
генетичний код»

16.05 Молодіжна акція національної єд-
ності «Вишиванку одягай – Україну кохай»

16.05 Відкриті заняття груп Народного 
самодіяльного хореографічного колективу 
«Пролісок»

16.05 Відкрите заняття студії естрадно-
го вокалу «Golden Voice»

17.05 Гра-подорож «Галопом по Європі» 
до Дня Європи

31.05 Участь Народного аматорського 
ансамблю танцю «Веселка» в районному 
святі обдарованих дітей «Зірочки Лохвич-
чини»

01.06 Участь танц.колективу «Пролісок» 
в хореографічному конкурсі «Пластилін»

02.06 Відкритий фестиваль дитячої та 
юнацької творчості «Веселкові кольори»

02.06 Виставка дитячих робіт «Школи 
Лохвицького земства»

06.06 Презентація-діалог «Єврокульту-
ра убезпечення життя в Україні» представ-
ництва американської компанії «Мet Life»

15.06 Фестиваль ім.Н.Городовенка 
«Клечані наспіви на Сухій Лохвиці»

22.06 Урочисте покладання квітів та 
вшанування пам’яті жертв війни

23.06 Участь в районному фестивалі 
«Молодіжний простір»

26.06 Виставка дитячих робіт «Світ ча-
рівної книги»

29.06 Молодіжний патріотичний квест 
«Моя Україно, я – твоя дитина» до Дня 
Конституції України 

29.06 Святкова дискотека до Дня молоді
01.07 Екскурсія-знайомство з роботою 

МБК №1 для вихованців ДНЗ «Малятко»
06.07 Участь у регіональному фестивалі 

хорових колективів «Пісенне Посулля»
18.07 Інформаційна кампанія «Ідея – дія 

– результат» від Клубу громадського діало-
гу

24.07 Вистава Київського цирку
06.08 Християнські читання. Робота 

християнської дитячої мистецької студії
15.08 Засідання Клубу громадського 

діалогу, присвячене 200-річчю з дня наро-
дження Г.Галагана 

17.08-18.08 Участь фольклорного колек-

тиву «Веселий вулик» у фестивалі-конкур-
сі фольклорних колективів

«Лісапет-фест»
24.08 Святковий концерт до Дня Прапо-

ра та Дня Незалежності України
25.08 Святковий концерт до Дня 

с.Бодаква
31.08 Участь фольклорного колективу 

«Веселий вулик» в обласному фестивалі 
сала «Сало-фест»

07.09 Відкриття меморіальної дошки 
пам’яті укр.мецената, громадського діяча 
Г.Галагана

07.09 І відкритий Пленер малярства. 
Майстер-клас від видатної художниці-ар-
хітекторки К.Дорошенко

10.09 Виставка робіт з виготовлення 
об’ємних квітів «Люблю тебе, моє Завод-
ське»

12.09 Урочисте покладання квітів до 
пам’ятника Невідомому Солдату та Героям 
України до Дня визволення міста Завод-
ського та Лохвицького району

14.09 Виступ у концертній програмі до 
Дня м.Лохвиця

19.09 Дитяча вистава-казка «Пан Коць-
кий» Дніпровськго нац. акдемічного муз.-
драм.театру ім.Т.Шевченка

19.09 Музична комедія «Вечори на 
хуторі поблизу Диканьки» Дніпровсь-
кго нац. акдемічного муз.-драм.театру 
ім.Т.Шевченка

28.09-29.09 Засідання Клубу громад-
ського діалогу «Модель ООН у Заводсько-
му»

30.09 Відкриття меморіальної дошки до 
90-річчя залізничної станції «Сула»

01.10 Виступ-вітання Нар.фольклорно-
го колективу «Веселий вулик» для медич-
них працівників ЦРЛ 

03.10 Участь у святковому концерті до 
Дня працівників освіти

04.10 Дитячий Смайл-Арт до Всесвіт-
нього Дня усмішки

05.10 3D-лазерне шоу від Київського 
цирку

10.10 Пішохідна пізнавальна екскурсія 
до міського парку з метою заготівлі роб.
матеріалу для виготовлення декоративних 
віночків

11.10 Участь в Міжнародному фестива-
лі-конкурсі дитячої та юнацької творчості 
«Барвиста осінь» 

14.10 Патріотична гра-подорож для ді-
тей «Країною відважних вчинків» до Дня 
українського козацтва та Дня захисника 
України

18.10 Звіти худ.самодіяльності загаль-
ноосвітніх шкіл району

27.10 Участь працівників у місячнику 
чистоти, благоустрою та озеленення міста

31.10 Виставка осінніх декоративних ві-
ночків

02.11 Звітний концерт МБК№1, присвя-
чений Всеукраїнському дню працівників 
культури та майстрам народної творчості

02.11 Виставка дитячих малюнків 
«Осінні барви»

14.11 Участь в молодіжній грі КВК до 
Міжнародного Дня студента

16.11 Дитячий майстер-клас по виго-
товленню зоокартин з ґудзиків до Всесвіт-
нього Дня ґудзика 

17.11 Участь хореографічного колекти-
ву «Пролісок» в Міжнародному конкурсі 
мистецтв «Соняшник»

21.11 Патріотичний захід до Дня Рево-
люції Гідності «Подія, що нас змінила»

22.11 Вечір-реквієм. Голодомор в Укра-
їні 

30.11 Благодійний захід. Допомога для 
малозабезпечених сімей

03.12 Участь в тематичному виховному 
заході, приуроченому Всесвітньому дню 
інвалідів " Твори добро, бо ти людина"

06.12 Виставка дитячих малюнків «Ге-
роїв стежина – від батька до сина» до Дня 
Збройних Сил України

07.12 Вечір спогадів місцевих музикан-
тів «Лохвицькі Лабухи»

13.12 Майстер-клас «Натхнення для но-
вих ідей» по виготовленню декоративних 
композицій до Нового року

14.12 Циркова вистава
16.12 Знайомство з Чайною церемонією 

до Міжнародного дня чаю
18.12 Участь у дитячій казці до Дня 

Св.Миколая
19.12 Майстер-клас для дітей по роз-

пису пряникових будиночків до Дня 
Св.Миколая

23.12 Виставка дитячих робіт до Ново-
річних свят «Казку зима візерунком ма-
лює, а Миколай подарунки готує»

24.12 Театралізована концертна програ-
ма «Новорічна дивовиж»

26.12 Щедрування творчих колективів 
міста

27.12 Виступ хореографічного колекти-
ву «Пролісок» на Новорічному ранку в ОЗ 
«Заводська ЗОШ І-ІІІст.№1»

Проведені заходи по МБК № 2 у 2019 
році:

12.01 Участь у святковому новорічному 
концерті.

13.01 Святковий новорічний концерт.
10.02 Участь у 2-гому турі звітного кон-

церту «Барвисті джерела талантів» м. Лох-
виця

07.03 Концерт до Дня 8 Березня. 
09.03 Участь у святкуванні свята Масля-

ної, «Ех, Масляна» в с. Яхники. 
01.04 Участь у районному фестивалі-

конкурсі гумору та жартів «Хрущ» м. За-
водське.

04 Участь у обласному конкурсі читців 
«Поетична зірка» м. Гадяч.

13.04 Участь у заключному концерті 
переможців р-ного огляду-конкурсу «Бар-
висті джерела талантів».

05.05 Участь в обласному марш-параді 
духових оркестрів м.Полтава. Духовий ор-
кестр.

08.05 Участь у заході до Дня Пам’яті та 
примирення. 

08.05 Концерт до дня Пам’яті та прими-
рення.

09.05 Панахида за загиблими воїнами у 
Другій світовій війні. 

11.05 Участь у фестивалі авторської піс-
ні присвячений пам’яті В. Прокопенка м. 
Пирятин.

28.05 Участь у святі присвяченому до 
Дня прикордонника.

02.06 Участь у 19- тому відкритому фес-
тивалі-конкурсі дитячої та юнацької твор-
чості «Веселкові кольори».

15.06.2019р Участь у фестивалі ім. Н. 
Городовенка, «Клечані наспіви на Сухій 
Лохвиці».

21.06 Покладання квітів до пам’ятника 
загиблим воїнам, з нагоди відзначення 78-ї 
річниці початку 2-ї Світової Війни.

24.06 Участь у районному фестивалі мо-
лоді «Єдиний простір».

28.06 Участь у концерті присвяченому 
Дню Конституції України с.Лука. 

29.06 Участь у масовому заході с. Пи-
рогово Київська обл. Колектив «Веселий 
Вулик».

06.07 Театралізоване дійство «На Івана, 
на Купайла».

03.08 Участь у святкуванні Дня села Га-
ївщини.

Творчий колектив «Злагода».
10.08 Участь у 3-му відкритому всеукра-

їнському апі-ярмарку «Меди Межиріччя» 
с. Очеретувате. Тріо «Гармонія», дует «Бе-
региня».

17.08 Участь у 5-тому ювілейному, ра-
йонному музичниому фестивалі «Акорди 
Сасинівського Спасу».

Творчий колектив «Злагода».
24.08 День села Романиха. 
24.08 Участь у концерті присвяченому 
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Дню Незалежності України. 
24.08 Участь у концерті присвяченому 

Дню села Лука.
07.09 Участь у 2-гому регіональному 

фестивалі народної творчості «Українські 
мотиви осені» с. Веселий Поділ. Обласний 
конкурс «Свято веселої мудрості». 

17.11 Звітний концерт художніх колек-
тивів Заводського МБК №2 с.Лука. 

23.11 Громадський захід присвячений 
пам’яті жертв голодомору 32-33р.р.

30.11 Звітний концерт Лучанського 
СБК.

05.12 Концерт до Дня місцевого само-
врядування. Жіночий колектив «Перлина» 
Жабківського СБК.

26.12 Участь у проведенні Новорічних 
щедрівок.

29.12 Новорічний концерт. 
Організація та проведення заходів до 

дня заснування міста. Проведено наступні 
заходи: 

14.09 Концерт присвячений Дню міс-
та Заводське. Творчі колективи МБК №2 
«Злагода», духовий оркестр, дитячий тан-
цювальний колектив «Юність», запроше-
ний народний самодіяльний колектив «Зо-
рецвіт» Роменського РБК, аніматори для 
дітей Давид Власенко, майстер-класи по 
виготовленню ляльки-мотанки проводила 
Н. Лисенко;

15.09 дитячий конкурс малюнку на ас-
фальті «Кольорами щастя малюю рідне міс-
то»; сімейна спорт-естафета; KID’S TIME. 
Флешмоб повітряних зміїв; концертна 
програма гурту «Dance Band» (м.Суми); 
шоу Живих барабанів «Live Drums Show» 
(м. Полтава) МБК №1.

Спорт
З міського бюджету у 2019 році на фі-

нансування програм по підтримці фізич-
ної культури і спорту виділено 358 611,50 
грн. На утримання спортивних споруд – 
18 693,00 грн.

У 2019 році виконано капітальний 

ремонт по облаштуванню спортивно-
го майданчика (баскетбольний майдан-
чик) за адресою вул. Матросова - на суму 
446 113,97 грн.

Заасфальтовано майданчик під вуличні 
тренажери. 

Придбано вуличні тренажери спортив-
ний інвентар - на суму 149 000 грн. 

В місті реалізуються різні спортивні 
програми.

1. Розвиток аматорського футболу в 
м.Заводське (248 131 грн):

з 12.05 по 13.10 міська футбольна ко-
манда «Харчовик» приймала участь у Пер-
шості Полтавської області з футболу;

з 08.05 по 21.10 міська футбольна ко-
манда 2004-2005 р.н. приймала участь у 
Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області з 
футболу;

з 10.05 по 24.10 міська футбольна ко-
манда 2008-2009 р.н. приймала участь у 

Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області з 
футболу.

2. Розвиток та підтримка спортсменів 
бойового мистецтва «Дракон», тхеквондо, 
муай-тай, кікбоксингу м. Заводське (38 480 
грн):

05.06 в м. Кропивницький відкритий 
Чемпіонат Кіровоградської області з тхек-
вондо;

11.12 в м. м. Кропивницький Відкритий 
всеукраїнський фестиваль бойових мис-
тецтв з тхеквондо.

3.Програма розвитку БК «АЛЕКС»( 
50 000 грн): 

17-19 січня м. Кременчук. Чемпіонат 
Полтавської обл. серед юніорів, юнаків. 

18-24 лютого м. Харків. Чемпіонат Укра-
їни , юніори 2002-2003р.н.

1-3 березня м. Миргород. 7-й Відкритий 
турнір з боксу на першість м. Миргород.

22-23 березня м. Полтава Першість 
Полтавської обл. ФСТ «Динамо» .

8-13 квітня м. Біла Церква.МТ Попови-
ча.

3-4 травня. м.Ромни. Відкритий турнір з 
боксу пам’яті Карпенка С.І 

27.05-3.06 м. Дніпро. Чемпіонат 
України,молодь. 

31 травня м. Ромни. Обласна першість 
Сумської ДЮСШ «Юність» 

6-8 червня м. Полтава. відкритий турнір 
Бутовського.

22-23 червня с. Дібрівка. Відкритий тур-
нір 

20-21 вересня м. Горішні Плавні. Всеу-
країнський турнір Мартиненка.

21-26 жовтня м. Горішні Плавні, Кубок 
України по студентам.

6-8 листопада м. Кременчук Чемпіонат 
Полтавської обл. молодь.

Міська програма «Розвитку та підтрим-

ки баскетболістів, волейболістів, шахістів 
м.Заводське на 2019 рік – 10 000 грн.

Проведено турніри:
- з настільного тенісу (6000 грн.);
- з мініфутболу (6000 грн.).
Постійно здійснюється догляд за фут-

больним та льодовим майданчиками.

Міський голова Віталій Сидоренко

<< СТОР. 4

Звіт про виконання міського бюджету 
за 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні»

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт про 
виконання міського бюджету за 2019 рік 
по доходах у сумі 32 845 349,00 грн., в тому 
числі:

- доходи загального фонду 31 691 726,00 
грн.;

- доходи спеціального фонду 1 153 
623,00 грн.

2. Затвердити звіт про виконання місь-
кого бюджету за 2019 рік по видатках у 
сумі 30 964 682,00 грн., в тому числі:

- видатки загального фонду 25 182 
673,00 грн.;

- видатки спеціального фонду 5 782 
009,00 грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 січня 2020 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ

Документи

Про виконання програми економічного 
і соціального розвитку міста за 2019 рік

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» 

РІШЕННЯ РАДИ

Вирішили: Затвердити звіт про вико-
нання програми  економічного і соціаль-
ного розвитку міста за 2019 рік (додаєть-
ся).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 січня 2020 року рішення №3

Звіт по програмі економічного і со-
ціального розвитку міста Заводське Лох-
вицького району Полтавської області за 

2019 рік

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕ-
МОНТ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
ТА ІНФРАСТРУКТУРИ.

1. Поточний та капітальний ремонти за-
кладів охорони здоров’я, освіти, культури 
та інших соціальних об’єктів. 

Виконано:
- Поточний ремонт електрообладнання 

нежитлової будівлі по вул. Ватутіна, 171 
м. Заводське (Земська школа) – на суму 5 
784,00 грн;

- Поточний ремонт каналізаційної мере-
жі ДНЗ «Малятко» - на суму 92 255,77грн;

- Поточний ремонт мережі водопоста-
чання ДНЗ «Малятко» - на загальну суму 
16 618,30грн;

- Поточний ремонт покрівлі ДНЗ «Ма-
лятко» - на суму 27 940,25 грн;

- Поточний ремонт системи електро-
постачання ДНЗ «Малятко» – на суму 
12 790,00 грн;

- Поточний ремонт системи опалення 
ДНЗ «Малятко» – на суму 70 981,00 грн;

- Поточний ремонт приміщення ДНЗ 
«Теремок» – на суму 147 497,00 грн;

- Поточний ремонт теплогенераторної 
ДНЗ «Теремок» – на суму 15 512,00 грн;

- Капітальний ремонт по облаштуван-
ню спортивного майданчика (баскетболь-
ний майданчик)за адресою: вул. Матросо-
ва, м. Заводське Лохвицького району – на 
суму 446 113,97 грн.

Додатково придбано:
- Музичні інструменти для МБК №1 – 

на суму 163 628,00 грн;
- Музичний духовий інструмент труба-

бас – на суму 20 000,00 грн;
- Планшети, мольберти для МБК №1 – 

на суму 8 800,00 грн;
- Шафа холодильна для ДНЗ «Малятко» 

– на суму 29 500,00 грн; 
- Водонагрівач для ДНЗ «Малятко» – на 

суму 5 780,00 грн;
- Лінолеум, плінтуса для МБК №1 – на 

суму 6 579,50 грн;
- Карнизи, фіранки для ДНЗ «Малятко» 

– на суму 7 500,00 грн;
- Новорічні гірлянди для МБК №1 – на 

суму 33 169,85 грн;
- Хореографічний станок для МБК №1 – 

на суму 3 700,00 грн;
- Столи, шафи, тумби для МБК №1 та 

МБК № 2 – на суму 40 140,00 грн;
- Вуличні тренажери та спортивний ін-

вентар – на суму 149 000 грн.
2. Реалізація проекту «Реконструкція 

газопостачання з влаштуванням вбудова-
ної теплогенераторної пральні на заміну 
вузлів обліку газу пральні та теплогенера-
торної ДНЗ «Малятко» по вул. Полтавська, 

1 в м. Заводське Лохвицького району Пол-
тавської області». Виконуються роботи по 
об’єкту: Поточний ремонт газового облад-
нання вузла обліку газу (заміна лічильни-
ка) в теплогенераторній ДНЗ «Малятко» 
по вул. Полтавській, 1 в м. Заводське Лох-
вицького району Полтавської області». 

3. Реалізація проекту «Поточний ре-
монт газового обладнання вузла обліку 
газу (заміна лічильника) в теплогенера-
торній ДНЗ «Теремок» по вул. Озерній, 9 в 
м. Заводське Лохвицького району Полтав-
ської області» .

Виконуються роботи по об’єкту «По-
точний ремонт газового обладнання вузла 
обліку газу (заміна лічильника) в теплоге-
нераторній ДНЗ «Теремок» по вул. Озер-
ній, 9 в м. Заводське Лохвицького району 
Полтавської області».

4. Реалізація проекту «Впровадження 
енергозберігаючих заходів: «Реконструк-
ція нежитлової будівлі поліклінічного від-
ділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, 
заміною вікон, дверей та інженерних ме-
реж майнового комплексу АЗПСМ №1 За-
водської міської ради Лохвицького району 
Полтавської області».

Виконано: 
1)Реконструкція нежитлової будівлі по-

ліклінічного відділення по вул. Садовій, 
2а з утепленням, заміною вікон і дверей та 
інженерних мереж майнового комплексу 
АЗПСМ № 1 Заводської міської ради, Лох-
вицького району, Полтавської області – на 
суму 2 216 922,00грн, в тому числі:

- 1 152 122,00 – 2018 рік;
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- 1 065 128 – 2019 рік;
2) Технічне переоснащення мереж вну-

трішнього електропостачання нежитлової 
будівлі поліклінічного відділення по вул. 
Садовій, 2а майнового комплексу АЗПСМ 
№ 1 Заводської міської ради, Лохвицького 
району, Полтавської області – на суму 302 
963,00 грн;

3) Реконструкція опорядження при-
міщень і мереж внутрішнього водопос-
тачання та водовідведення нежитлової 
будівлі поліклінічного відділення по вул. 
Садовій, 2а майнового комплексу АЗПСМ 
№ 1 Заводської міської ради, Лохвицького 
району, Полтавської області – на суму 902 
171,00 грн.

В цілому по об’єкту за період з 
01.11.2018року по 31.12.2019року освоєно 
3 422 384,00 грн.

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕ-
МОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ, 
ТРОТУАРІВ, ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ ВУ-
ЛИЦЬ МІСТА.

1. Реалізація проекту «Капітальний ре-
монт автомобільної дороги загального ко-
ристування місцевого значення О1712162 
Млини - Піски в межах вулиці Ватутіна м. 
Заводське Лохвицького району Полтав-
ської області».

Виконано: 
«Капітальний ремонт автомобільної до-

роги загального користування місцевого 
значення О1712162 Млини - Піски в межах 
вулиці Ватутіна м. Заводське Лохвицького 
району Полтавської області». Співфінан-
сований з міського бюджету. Виділено 2 
мільйони гривень для реалізації даного 
проекту.

2. Капітальний та поточний ремонт 
доріг з твердим (асфальто-бетонним) по-
криттям, в тому числі на умовах співфі-
нансування бюджетів різного рівня та з 
інших джерел не заборонених законодав-
ством України.

Виконано:
- ямковий ремонт доріг (а/б покриття) – 

на суму 1 274 837,26 грн (вулиці:Матросова, 
Польова, Озерна, Чернишевського, Пуш-
кіна, Робітнича, Академіка Пономарен-
ка, Мирна, Весела, Полтавська, Абрико-
сова, Сковороди, Заводська, Шевченка, 
Перемоги,Чехова та інші).

3. Капітальний та поточний ремонт до-
ріг міста без твердого (асфальто-бетонно-
го) покриття.

Виконано:
-  щебеневе покриття доріг – на суму 

312 864,91грн (вулиці: Грушевського, Яблу-
нева).

 4. Нанесення дорожньої розмітки на 
вулицях міста.

Нанесено розмітку працівниками від-
ділу благоустрою по вулицях Матросова, 
Полтавська, Робітнича, Озерна, просп. 
Миру та інші.

5. Встановлення та ремонт дорожніх 
знаків.

- придбано та встановлено дорожні зна-
ки на суму 27 216,46 грн (вулиці:Ватутіна, 
Шкільна, Робітнича).

6. Поточний ремонт тротуарів.
- ямковий ремонт тротуарів (а/б по-

криття)- на суму 3 308,78 грн (вулиці: То-
полина, Ватутіна). 

7. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по капітальному ремонту до-
ріг (вулиць) міста.

Проведено: коригування проектної до-
кументації «Капітальний ремонт автомо-
більної дороги загального користування 
місцевого значення О1712162 Млини - 
Піски в межах вулиці Ватутіна м. Завод-
ське Лохвицького району Полтавської об-
ласті (коригування)» на суму 14 500,00 грн. 
Вартість експертизи скоригованого проек-
ту склала 19 920,00 грн;

РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬ-

НОЇ СФЕРИ.
1. Поточний ремонт водопровідних та 

каналізаційних мереж. Проведено: по-
точний ремонт із заміною участків мереж 
водопостачання по вулицях Абрикосова, 
Шкільна, Грушевського.

2. Влаштування огорожі свердловин во-
допостачання на території міста. 

Проводився ремонт свердловин № 4 
(вул. Шкільна) та №680 – В (вул. Озерна)

3. Реалізація Програми «Поводження 
з твердими побутовими відходами на те-
риторії Заводської міської ради на 2019 – 
2021 роки». 

Централізованим вивезенням ТПВ охо-
плено:

1567 абоненти (населення кооперативів, 
приватного сектора) 10 бюджетних уста-
нов 76 інші споживачі.

За 12 місяців поточного року вивезено 
7,7 тис.м3 сміття, надано послуг на суму 
456,1 тис.грн., заборгованість населення 
складає – 17,3 тис. грн.

На виконання Закону України «Про 
відходи» вивезення ТПВ з території гро-
мад проводиться на конкурсній основі. В 
громадах м.Заводського, с.Токарі, с.Піски, 
с.Бодаква, с.Погарщина були оголошені 
конкурси на виконавця послуг з вивезен-
ня ТПВ. По результатом конкурса КП «Ко-
мунсервіс» визнано переможцем. 

Комунальне підприємство згідно гра-
фіка та за заявками надає послуги з ви-
везення ТПВ мешканцям та установам 
територіальних громад с.Токарі, с.Піски, 
с.Бодаква, с.Погарщина. 

Кількість контейнерів по громадах ста-
новить:

- с.Піски – 18 шт. ємкістю – 1,1 м3, 30 
шт. – 0,12 м3;

- с.Бодаква – 17 шт. ємкістю -1,1 м3, 50 
шт. – 0,12 м3;

- с.Погарщина – 30 шт. ємкістю – 1,1 м3;
- с.Токарі – 12 шт. ємкістю – 1,1 м3.
Прийнято від споживачів (організацій 

самовивіз) 7,4 тис.м3 відходів, надано по-
слуг на суму 241,5 тис.грн.

З метою покращення екологічної си-
туації в місті та залучення населення до 
сортування відходів встановлено дев’ять 
сітчастих контейнерів для збирання плас-
тику також встановлено два металевих 
контейнери для збирання скла. Контей-
нери розміщенні на просп. Миру, вул. 
Озерна, , Проектна, Матросова та інших. 
Частина відходів з цих контейнерів йде на 
повну переробку, а не вивозиться на полі-
гон ТПВ.

ЗАХОДИ В СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ.
1. Проведення двомісячника чистоти та 

благоустрою. 
Відповідно до рішення виконкому від 

09.04.2019 року за №34 з 10 квітня по 10 
червня 2019 року в місті проводився дво-
місячник чистоти, благоустрою та озеле-
нення. 

2. Очистка території міста від несанк-
ціонованих сміттєзвалищ. Працівниками 
відділу благоустрою міської ради та КП 
«Комунсервіс» було зібрано та вивезено на 
полігон ТПВ 279 несанкціонованих сміт-
тєзвалищ. Загальний обсяг вивезеного 
сміття становить 3 509 м3. 

25 квітня проведений екологічний че-
ленж-бумеранг «Я прибрав – твоя черга!» 
по береговій та лісовій зоні р. Артополот, 
район вул. Абрикосова. В заході взяли 
участь учні, студенти, працівники на-
вчальних закладів міста, небайдужі грома-
дяни, а також підприємці міста.

3. Видалення старих, уражених омелою 
та таких, які загрожують життю людей та 
будівлям, дерев. Обрізка дерев на вулицях 
міста та прилеглих територіях. 

Проведена обрізка близько 230 сухос-
тійних, вражених омелою дерев (паркова 
територія міських стадіонів, міських цвин-
тарів та вулицях міста: Пушкіна, Робітни-

ча, Ватутіна, Мирна, Весела, Гоголя, Ма-
тросова, Полтавська, Проектна та ін.)

Видалено близько 30 дерев по вулицях 
Робітничій, Матросова, Шкільній, Пушкі-
на, Ватутіна.

4. Скошування трави, боротьба з ка-
рантинними рослинами. Проведено: ско-
шування трави та карантинних рослин на 
узбіччях доріг, тротуарів, в міських парках 
(вул. Озерна, Шкільна), на дитячих май-
данчиках (вулиці Озерна, Матросова, Пол-
тавська, просп. Миру), стадіонах, вулицях 
Озерній, Шкільній, Академіка Пономарен-
ка (близько 90 000 м2).

5. Поточний ремонт, приведення в 
належний стан елементів благоустрою 
(парканів, огорож, обладнання дитячих, 
спортивних майданчиків, декоративних 
фонтанів, інших елементів благоустрою 
визначених законодавством) в тому числі 
і в місцях відпочинку громадян.

Відремонтовано, пофарбовано ігро-
ве обладнання на дитячих майданчиках 
міста: Озерній, Матросова, Полтавській, 
просп. Миру, встановлено нове ігрове об-
ладнання на вулиці Академіка Пономарен-
ка. 

Здійснено ревізію контейнерних май-
данчиків, відремонтовано контейнерний 
майданчик по проспекту Миру.

Проведено очистку та ремонт декора-
тивної водойми. 

По вулицях Матросова, Шкільній від-
ремонтовані лавки, встановлені нові урни 
для сміття (Шкільна, Робітнича, Ватутіна, 
Матросова.). 

Проведено очищення від сміття та мулу 
водовідвідних лотків, які знаходяться на 
вулицях: Матросова, Проектній, Ватутіна.

Очищено від сміття берег річки Сула.
6. Придбання саджанців дерев та кущів 

для озеленення території. Висадження кві-
тів у відведених місцях та утримання квіт-
ників в належному стані. 

Проведено озеленення міста, а саме: ви-
саджено близько 500 шт. саджанців різних 
порід дерев та кущів на території міста 
(вул. Шкільна, Озерна, Полтавська, Матро-
сова). Участь в озелененні міста прийняли 
працівники, студенти та учні навчальних 
закладів, колективи підприємств, установ, 
організацій, підприємці.

7. Приведення в належний стан, утри-
мання пам’ятників, декоративних елемен-
тів та інших малих архітектурних форм. 
Приведено в належний стан пам’ятники, 
пам’ятні знаки, місця поховання заги-
блих воїнів. Установлено на будівлі вок-
залу станції Сула дві пам’ятні дошки: до 
200-річчя та увіковічення пам’яті укра-
їнського громадського діяча і мецената 
Григорія Павловича Галагана та 90-річчю 
офіційного відкриття залізничної станції.

8. Проведення поточного ремонту по-
жежних гідрантів. 

Проведено встановлення вказівників 
«ПГ» в кількості 16 штук по вулицях міста, 
поблизу пожежних гідрантів (вул. Озерна, 
Матросова, Шкільна, Робітнича та ін).

9. Проведення поточного ремонту, 
утримання в належному стані автобусних 
зупинок. 

Проведено поточний ремонт автобус-
них зупинок в місті (побілка, фарбування, 
ремонт лавок та зварювальні роботи).

10.  Реалізація міської програми «Пра-
вопорядок».

За звітний час членами МГО «Право-
порядок» проведено більше 700 чергувань, 
які здійснювались у вихідні і святкові дні. 
Проводилась охорона громадського по-
рядку під час проведення міських святко-
вих заходів і футбольних матчів. Для чер-
гувань задіяні чотири члени громадського 
формування правопорядок: Кривошея 
С.І., Нагнойний О.О., Нагнойний С.О., 
Олійник А.А.

Під час чергувань велась профілактич-

на робота з неповнолітніми по дотриман-
ню режиму перебування на території міста 
у вечірній час, недопущення розпивання 
спиртних напоїв в невстановлених місцях.

Патрулювання здійснювалось по марш-
рутах затверджених апаратом міської 
ради. Особлива увага зверталась на збере-
ження комунальної власності міста. Попе-
реджено декілька крадіжок комунального 
та приватного майна. 

Під час чергувань з працівниками Лох-
вицького МПУМВС проводилась профі-
лактична робота з водіями скутерів і мопе-
дів, які порушували правила дорожнього 
руху; робота по охороні громадського по-
рядку. 

Було виявлено осіб, що вживали ал-
когольні напої в громадському місці. На 
основі цього складено 8 протоколів, по-
рушникам винесено попередження.

Під час патрулювання з працівниками 
поліції здійснювалася перевірка осіб, що 
перебувають під адміністративним нагля-
дом.

Систематично припиняли порушення 
санітарних та етичних норм в місцях від-
починку р. Сула та р. Артополот, а також 
проводились профілактичні бесіди про 
недопущення розпиття спиртних напоїв 
поблизу місць масового відпочинку гро-
мадян.

За звітний період по міській програмі 
«Правопорядок» встановлено 2 камери 
відеоспостереження, на переїздах плану-
ється встановлення двох камер в районі 
залізничного вокзалу та в місцях, де най-
більше порушується громадський порядок 
(кафе Мікс, міський стадіон, вулиця Пол-
тавська). Дякуючи встановленню камер ві-
деоспостереження, було розкрито ряд пра-
вопорушень, скоєних на території міста.

Проведено профілактичні бесіди по не-
допущення розпиття спиртних напоїв та 
збереження комунальної власності, попе-
редження випадків булінгу серед студентів 
Лохвицького механіко - технологічного 
коледжу Полтавської державної аграрної 
академії, а також з учнями шкіл і ПТУ. 

Проведено профілактичні бесіди з меш-
канцями м. Заводське 2003р. народження, 
які порушували режим перебування непо-
внолітніх в громадських місцях після 22.00 
год. вечора.

Під час патрулювання з працівниками 
поліції систематично проводяться рейди 
на рахунок виявлення та документування 
випадків незаконного обігу наркотичних 
речовин та крадіжок особистого майна 
громадян.

Проведено індивідуальні профілактич-
ні бесіди з громадянам, які схильні до вжи-
вання алкогольних напоїв та наркотичних 
засобів. Всього проведено 10 бесід.

11. Реалізація міської програми «Вулич-
не освітлення». 

Виконано роботи з поточного ремонту 
вуличного освітлення на суму 246 тис. грн. 
Охоплені вулиці: Ватутіна, Озерна, Шкіль-
на, Жукова, просп. Миру, Шевченка, туп. 
Привокзальний та ЗТП-535. Встановлено 
4 опори ПЛ по вул. Яблуневій та Садовій. 
Прокладено 2,6 км кабелю. Замінено 150 
ліхтарів та 170 лампи на енергозберігаючі. 
Замінено 3 трифазні і 2 однофазні лічиль-
ники, 4 таймери у шафах обліку. Встанов-
лено 19 світоточок. Замінено освітлен-
ня обох майданчиків для міні-футболу. 
Освітлено майданчик для тренажерів біля 
МБК № 1.

12.  Придбання елементів благоустрою 
та їх встановлення.

Придбано дитячу гойдалку, яка вста-
новлена на майданчику по вул. Академіка 
Пономаренка.

Секції паркану встановлені на вул. Ма-
тросова, Полтавська.

13. Влаштування елементів благоустрою 
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(воріт, паркану) на міських цвинтарях. 

Проведено поточний ремонт (фарбува-
ня) вхідних воріт та інвентаря на цвинта-
рях (вул. П. Мирного, масив «гора»).

КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ТА СПОРТИВ-
НІ ЗАХОДИ.

1. Організація та проведення різнома-
нітних заходів в місті. Реалізована міська 
програма розвитку культури та творчості 
(див. Звіт міського голови).

2. Розвиток спорту, реалізація міських 
спортивних програм.

 З міського бюджету у 2019 році на фі-
нансування програм по підтримці фізич-
ної культури і спорту виділено 358611,50 
грн. На утримання спортивних споруд – 
18693,00 грн.

Реалізовані міські спортивні програми 
(див. Звіт міського голови).

СТОР. 8 >>

Про затвердження програми соціально-
го і економічного розвитку міста Завод-
ське, Лохвицького району, Полтавської 

області на 2020 рік

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні»

Вирішили: Затвердити програму соці-
ального і економічного розвитку міста За-
водське, Лохвицького району, Полтавської 
області на 2020 рік (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 січня 2020 року рішення №4

РІШЕННЯ РАДИ

Програма соціального та економічно-
го розвитку міста Заводське Лохвицько-

го району Полтавської області 
на 2020 рік

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ТА ЗАВДАННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ МІСТА.

1. Створення сприятливих умов для за-
лучення інвестицій у місто та реалізації 
інвестиційних проектів. Поліпшення ін-
вестиційної привабливості міста.

2. Створення умов для розвитку під-
приємницької діяльності та покращення 
бізнес-клімату в місті. 

3. Запровадження новітніх технологій 
та інноваційних проектів.

4. Всебічна підтримка та сприяння ви-
робничим підприємствам, які реалізову-
ють інвестиційні проекти у відповідності 
до вимог законодавства.

5. Покращення управління комуналь-
ним майном та земельними ресурсами, 
реалізація програми розвитку земельних 
відносин на території Заводської міської 
ради Лохвицького району, Полтавської об-
ласті на 2014 – 2020 роки.

6. Ефективне утримання транспортно-
експлуатаційного стану вулично-дорож-
ньої мережі, дорожньої інфраструктури та 
подальший їх розвиток.

7. Забезпечення стабільної та ефектив-
ної роботи комунального підприємства 
міста, реалізація програм та проектів: «За-
міни вводів систем водопостачання бага-
токвартирних житлових будинків в м. За-
водське, Лохвицького району, Полтавської 
області» ( на 2016 – 2021 роки), «Міське 
освітлення», «Благоустрій», реконструкції 
і модернізації систем водопостачання та 
водовідведення міста. Підтримка створе-
них об'єднань співвласників багатоквар-
тирних житлових будинків. Оновлення 
парку комунального транспорту.

8. Покращення якості надання житло-
во-комунальних послуг.

9. В рамках Програми «Поводження з 
твердими побутовими відходами на те-
риторії Заводської міської ради на 2019 – 

2021 роки» (в новій редакції) здійснення 
впровадження проекту «Удосконалення 
збору ТПВ в м. Заводське та сусідніх сіль-
ських громадах» та Програми вцілому.

10. Впровадження заходів з енергозбе-
реження та підвищення ефективності ви-
користання енергоресурсів у всіх сферах 
господарювання. 

11. Реалізація проекту «Розвиток спор-
тивної бази, як важлива складова процесу 
повноцінного розвитку людини», з по-
дальшим впровадженням енергозберігаю-
чих технологій (утеплення фасаду).

12. Здійснення заходів щодо поліпшен-
ня стану навколишнього природного се-
редовища, реалізація міської екологічної 
програми на 2018 – 2021 роки.

13. Забезпечення соціального захисту 
різних категорій населення міста, реалі-
зація комплексної програми соціального 
захисту населення міста Заводське Лох-
вицького району Полтавської області на 
2020 рік.

14. Створення відповідних умов для 
ефективного функціонування соціальної 
та культурної сфери: освіти, культури, 
спорту, а також реалізація міських про-
грам розвитку дошкільної освіти в м. За-
водське Лохвицького району Полтавської 
області на 2020 рік, «Розвитку культури 
та творчості в м. Заводське» на 2020 рік, 
«Двадцятий відкритий фестиваль – кон-
курс дитячої та юнацької творчості «Ве-
селкові кольори» на 2020 рік, «Розвитку 
аматорського футболу» на 2020 рік, «Про-
грама розвитку та підтримки спортсменів 
бойового мистецтва «Дракон», кіокушин–
карате, тхеквондо, муай-тай, кікбоксингу 
міста Заводське на 2020 рік», «Програма 
розвитку та підтримки баскетболістів, во-
лейболістів, шахістів міста Заводське на 
2020 рік», «Міська програма розвитку мі-
ні-футболу (кубок міського голови з міні–
футболу) на 2020 рік, «Розвиток боксу на 
2020 рік», «Програма розвитку та підтрим-
ки спортсменів з обмеженими можливос-
тями міста Заводське на 2020 рік», «Міська 
програма розвитку настільного тенісу (ку-
бок міського голови з настільного тенісу) у 
місті Заводське на 2020 рік». 

15. Збереження існуючих об'єктів істо-
ричної та культурної спадщини, пам'яток 
архітектури та містобудування.

16. Забезпечення правопорядку та без-
пеки життєдіяльності громадян, реаліза-
ція Програми «Правопорядок».

Для забезпечення виконання перелі-
чених вище заходів цієї Програми фінан-
сування може здійснюватися з: міського, 
державного, обласного, районного бю-
джетів, шляхом субвенцій (трансфертів), 
а також коштів підприємств, підприємців, 
організацій, фондів, коштів населення та 
інших джерел фінансування не забороне-
них законодавством. 

Зміни та доповнення до програми за-
тверджуються рішеннями міської ради. 

Відповідальними за виконання заходів 
Програми є – міськвиконком.

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕ-
МОНТ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
ТА ІНФРАСТРУКТУРИ.

1. Добудова навчального корпусу А 
Опорного закладу «Заводська ЗОШ I-III 
ст. №1» по вул. Шкільній, 1б, м. Заводське, 
Лохвицького району (співфінансування).

2. Будівництво водогону по вулицях Ро-
бітничій, Ватутіна.

3. Будівництво водогону по вулицях По-
льовій, Кирпоноса.

4. Виготовлення проектно-кошторис-
них документацій на об’єкти інфраструк-
тури міста. 

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕ-
МОНТИ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ, 
ТРОТУАРІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДО-
РОЖНІХ ЗНАКІВ НА ВУЛИЦЯХ МІСТА.

1. Капітальний та поточний ремонт 

доріг з твердим (асфальто-бетонним) по-
криттям, в тому числі на умовах співфі-
нансування з бюджетів різного рівня та з 
інших джерел не заборонених законодав-
ством України.

2. Капітальний та поточний ремонт до-
ріг міста без твердого (асфальто-бетонно-
го) покриття.

3. Нанесення дорожньої розмітки на ву-
лицях міста.

4. Встановлення дорожніх знаків.
5. Поточний ремонт тротуарів.
6. Виготовлення проектно-кошторис-

них документацій з капітального ремонту 
доріг (вулиць) міста.

РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬ-
НОЇ СФЕРИ.

1. Будівництво вуличних кооператив-
них водогонів для населення (сприяння і 
співфінансування міської ради в будівни-
цтві) – при умові кооперування коштів.

2. Реалізація міської програми «Заміни 
вводів систем водопостачання багатоквар-
тирних житлових будинків в м. Заводське, 
Лохвицького району, Полтавської області» 
( на 2016 – 2021 роки).

3. Поточний ремонт водопровідних та 
каналізаційних мереж.

4. Реалізація Програми «Поводження 
з твердими побутовими відходами на те-
риторії Заводської міської ради на 2019 – 
2021 роки».

ЗАХОДИ В СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ.
1. Проведення двомісячника чистоти та 

благоустрою.
2. Очистка території міста від несанкці-

онованих сміттєзвалищ.
3. Видалення старих, уражених омелою 

та таких, які загрожують життю людей та 
будівлям, дерев. Обрізка дерев на вулицях 
міста та прилеглих територіях.

4. Скошування трави, боротьба з каран-
тинними рослинами.

5. Поточний ремонт, приведення в на-
лежний стан елементів благоустрою (пар-
канів, огорож, обладнання дитячих та 
спортивних майданчиків, декоративних 
фонтанів,інших елементів благоустрою) в 
тому числі і в місцях відпочинку громадян.

6. Придбання саджанців дерев та кущів 
для озеленення території. Висадження кві-
тів у відведених місцях та утримання квіт-
ників в належному стані.

7. Приведення в належний стан, утри-
мання пам’ятників, декоративних елемен-
тів та інших малих архітектурних форм.

8. Проведення поточного ремонту по-
жежних гідрантів.

9. Проведення поточного ремонту, 
утримання в належному стані автобусних 
зупинок.

10. Реалізація міської програми «Право-
порядок».

11. Реалізація міської програми «Вулич-
не освітлення».

12. Придбання елементів благоустрою 
та їх встановлення.

13. Влаштування елементів благоустрою 
(воріт, паркану) на міських цвинтарях, а 
також на полігоні твердих побутових від-
ходів.

КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ТА СПОРТИВ-
НІ ЗАХОДИ.

1. Організація та проведення різнома-
нітних заходів в місті. Реалізація міської 
програми розвитку культури та творчості.

2. Організація та проведення заходів до 
дня заснування міста.

3. Розвиток спорту, реалізація міських 
спортивних програм.

Про направлення вільних лишків

Керуючись пунктом 23 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», пунктом 7 статті 

РІШЕННЯ РАДИ

78 Бюджетного кодексу України та беручи 
до уваги клопотання КП «Комунсервіс» від 
13.01.2020 року за № 11

ВИРІШИЛИ: 1. Направити кошти в 
сумі 1 562 500,00 грн вільного залишку 
бюджетних коштів загального фонду бю-
джету, що утворився станом на 01.01.2020 
року, а саме:

- по КПК 0119710 «Субвенція з місцево-
го бюджету на утримання об’єктів спільно-
го користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об’єктів спільного ко-
ристування» КЕКВ 2620 «Поточні транс-
ферти органам державного управління 
інших рівнів» в сумі 12 500,00 грн (для 
відновлення телефонних мереж, установ-
ку та наладку міні-АТС з підключенням 
внутрішніх абонентів мережі зв’язку в 
приміщенні поліклінічного відділення За-
водської АЗПСМ №1 по вул. Садовій, 2а);

- по КПК 0116030 «Організація благоу-
строю населених пунктів» КЕКВ 3210 «Ка-
пітальні трансферти підприємствам (уста-
новам, організаціям) в сумі 1 550 000,00 
грн (на придбання сміттєвоза з боковим 
завантаженням на базі МАЗ-4371 для КП 
«Комунсервіс»).

2. Затвердити профіцит загального 
фонду бюджету в сумі 1 550 000,00 грн.

3. Затвердити дефіцит спеціального 
фонду бюджету в сумі 1 550 000,00 грн. 
джерелом покриття якого визначити віль-
ний залишок бюджетних коштів, що утво-
рився станом на 01.01.2020 р. по загально-
му фонду бюджету.

4. Бухгалтерії міської ради внести зміни 
в помісячний розпис бюджету на 2020 рік. 

5. Затвердити довідки про зміни за 2020 
рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 січня 2020 року рішення №5

Про дозвіл на розробку проєктно-ко-
шторисних документацій

Керуючись статтею 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», частиною першою статті 31 Закону 
України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», наказом Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства України 
від 16.05.2011 року за № 45 «Про затвер-
дження Порядку розроблення проектної 
документації на будівництво об’єктів»

ВИРІШИЛИ: 1. Надати дозвіл Завод-
ській міській раді на збір вихідних даних 
та замовлення робіт по виготовленню про-
єктно - кошторисних документацій на на-
ступні об’єкти:

- «Будівництво водогону по вулицях 
Робітнича та Ватутіна в м. Заводське, Лох-
вицького району, Полтавської області»;

- «Будівництво водогону по вулиці По-
льова в м. Заводське, Лохвицького району, 
Полтавської області».

2. Міському голові замовити виготов-
лення проєктно - кошторисних докумен-
тацій та подати на проведення державної 
будівельної експертизи.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 січня 2020 року рішення №6

РІШЕННЯ РАДИ

Про надання дозволу на розробку 
технічних документацій з нормативної 

грошової оцінки земель міста Заводське 
та села Вишневе

З метою забезпечення економічного ре-

РІШЕННЯ РАДИ
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гулювання земельних відносин, визначен-
ня розмірів плати за землю у м. Заводське, 
приведення у відповідність до чинного за-
конодавства України нормативної грошо-
вої оцінки земель населених пунктів ради, 
яка проводилась в 2013 - 2014 роках, від-
повідно до статей 6, 13, 15, 18, 20 Закону 
України «Про оцінку земель», статті 201 
Земельного кодексу України,  керуючись 
пунктом 34 частини першої статті 26 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»

ВИРІШИЛИ: 1. Надати дозвіл на ви-
конання робіт щодо розроблення техніч-
них документацій з нормативної грошової 
оцінки земель міста Заводське та села Ви-
шневе.

2. Міському голові замовити у суб’єкта 
оціночної діяльності у сфері оцінки зе-
мель виконання робіт щодо розроблення 
технічних документацій з нормативної 

Про погодження вартості послуг по 
утриманню торгового місця на ринку

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ

Керуючись пунктом 2 частини «а» стат-
ті 28 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» та розглянувши 
звернення директора Червонозаводського 
комунального ринку і планову калькуля-
цію на утримання одного торгового місця 
по Червонозаводському комунальному 
ринку на 2020 рік

ВИРІШИЛИ: 1. Погодити з 25.01.2020 
року вартість послуг по утриманню одно-
го торгового місця (2 м2) на Червоноза-
водському комунальному ринку – 9,00 грн. 

2. Рішення виконавчого комітету від 
11.12.2018 року №128 «Про погодження 
вартості послуг по утриманню торгового 
місця на ринку» вважати таким, що втра-
тило чинність.

3. Закріпити за Червонозаводським ко-
мунальним ринком проїжджі частини ву-
лиць:

- Полтавської від вул.Вишневої до про-

Інститут землекористування НААН України 6 лютого 2020 
року о 10:00 буде встановлюватись межі земельних ділянок 

для Пісківської сільської ради.
Суміжник землевласників (землекорис-

тувачів) за кадастровими номерами:
5322684900:00:002:0272; 
5322684900:00:002:0273; 
5322684900:00:002:0274; 
5322684900:00:002:0275;
5322684900:00:002:0276; 
5322684900:00:002:0277; 
5322684900:00:002:0260; 
5322684900:00:002:0259; 
5322684900:00:002:0258; 
5322684900:00:002:0257; 
5322684900:00:002:0255; 
5322684900:00:002:0254;
5322684900:00:002:0935; 
5322684900:00:002:0252; 
5322684900:00:002:0251; 
5322684900:00:002:1098;
5322684900:00:002:0983; 
5322684900:00:002:1113; 
5322684900:00:002:0982; 
5322684900:00:002:0280; 
5322684900:00:002:0281; 
5322684900:00:002:0283; 
5322684900:00:002:0284; 
5322684900:00:002:0381; 
5322684900:00:002:0437; 
5322684900:00:002:0290; 
5322684900:00:002:0291; 
5322684900:00:001:0292; 
5322684900:00:002:1101; 
5322684900:00:002:0938; 
5322684900:00:002:0295; 
5322684900:00:002:0296; 
5322684900:00:002:0297; 
5322684900:00:002:0298; 
5322684900:00:002:0299; 
5322684900:00:002:0300; 
5322684900:00:002:0301; 
5322684900:00:002:1114; 
5322684900:00:002:1098; 
5322684900:00:002:1098; 
5322684900:00:003:0361; 
5322684900:00:003:0663; 
5322684900:00:003:0364; 
5322684900:00:003:0365; 
5322684900:00:003:0366; 
5322684900:00:003:0367; 
5322684900:00:003:0368; 
5322684900:00:003:0370;
5322684900:00:003:0371; 
5322684900:00:003:0372; 
5322684900:00:003:0001; 
5322684900:00:003:0684; 
5322684900:00:003:0375; 
5322684900:00:003:0376; 

5322684900:00:003:0377; 
5322684900:00:003:0378; 
5322684900:00:003:0379; 
5322684900:00:003:0380; 
5322684900:00:002:0313; 
5322684900:00:003:0314; 
5322684900:00:003:0324; 
5322684900:00:003:0441; 
5322684900:00:003:0325; 
5322684900:00:003:0360; 
5322684900:00:003:0361; 
5322684900:00:003:0341; 
5322684900:00:003:0340; 
5322684900:00:003:0339; 
5322684900:00:003:0338; 
5322684900:00:003:0337; 
5322684900:00:003:0336; 
5322684900:00:003:0335; 
5322684900:00:003:0334; 
5322684900:00:003:0333; 
5322684900:00:003:0332; 
5322684900:00:003:0008; 
5322684900:00:003:0330; 
5322684900:00:003:0329; 
5322684900:00:003:0328; 
5322684900:00:003:0327; 
5322684900:00:003:0326; 
5322684900:00:003:0325; 
5322684900:00:003:0441; 
5322684900:00:003:0442; 
5322684900:00:003:0443; 
5322684900:00:003:0444; 
5322684900:00:003:0007; 
5322684900:00:003:0005; 
5322684900:00:003:0003; 
5322684900:00:003:0676; 
5322684900:00:003:0450; 
5322684900:00:003:0451;
5322684900:00:003:0453; 
5322684900:00:003:0454; 
5322684900:00:003:0002; 
5322684900:00:003:0456; 
5322684900:00:003:0457; 
5322684900:00:003:0458; 
5322684900:00:003:0459; 
5322684900:00:002:0396; 
5322684900:00:002:0395; 
5322684900:00:002:0394; 
5322684900:00:002:0393; 
5322684900:00:002:0392;
5322684900:00:002:0391; 
5322684900:00:002:0390; 
5322684900:00:002:0389; 
5322684900:00:002:0388;
5322684900:00:002:0961; 
5322684900:00:002:0386; 

5322684900:00:003:0634; 
5322684900:00:003:0570; 
5322684900:00:002:0548; 
5322684900:00:003:0647; 
5322684900:00:003:0682; 
5322684900:00:003:0550; 
5322684900:00:003:0661; 
5322684900:00:003:0552; 
5322684900:00:003:0553; 
5322684900:00:003:0554; 
5322684900:00:003:0555; 
5322684900:00:003:0556; 
5322684900:00:003:0544; 
5322684900:00:003:0673; 
5322684900:00:003:0546; 
5322684900:00:003:0547; 
5322684900:00:003:0634; 
5322684900:00:003:0572; 
5322684900:00:003:0573; 
5322684900:00:003:0574; 
5322684900:00:003:0575; 
5322684900:00:003:0576;
5322684900:00:003:0577; 
5322684900:00:003:0578; 
5322684900:00:003:0579; 
5322684900:00:003:0580; 
5322684900:00:003:0581; 
5322684900:00:003:0559; 
5322684900:00:003:0560; 
5322684900:00:003:0561; 
5322684900:00:003:0562; 
5322684900:00:003:0563; 
5322684900:00:003:0564; 
5322684900:00:003:0565; 
5322684900:00:003:0566; 
5322684900:00:002:0939; 
5322684900:00:003:0637; 
5322684900:00:003:0569;
5322684900:00:003:0631; 
5322684900:00:003:0629; 
5322684900:00:003:0628; 
5322684900:00:003:0627; 
5322684900:00:003:0626; 
5322684900:00:003:0625; 
5322684900:00:003:0624; 
5322684900:00:003:0623; 
5322684900:00:003:0671; 
5322684900:00:003:0665; 
5322687200:00:006:0269; 
5322684900:00:001:0044; 
5322684900:00:001:0043; 
5322684900:00:001:0042; 
5322684900:00:002:1099; 
5322684900:00:001:0039;
5322684900:00:001:0001; 
5322684900:00:002:0992; 

5322684900:00:002:0993; 
5322684900:00:002:0990; 
5322684900:00:002:0981; 
5322684900:00:002:1120; 
5322684900:00:002:1143; 
5322684900:00:001:0924;
5322684900:00:001:0010; 
5322684900:00:001:0016; 
5322684900:00:001:0123; 
5322684900:00:001:0018; 
5322684900:00:001:0019; 
5322684900:00:002:1074; 
5322684900:00:002:0991; 
5322684900:00:002:1066; 
5322684900:00:002:1065; 
5322684900:00:001:0022; 
5322684900:00:002:0021; 
5322684900:00:001:0017; 
5322684900:00:002:1116; 
5322684900:00:001:0026; 
5322684900:00:001:0027; 
5322684900:00:001:0090;
5322684900:00:002:1055; 
5322684900:00:002:1056; 
5322684900:00:002:1054; 
5322684900:00:001:0073; 
5322684900:00:002:0272; 
5322684900:00:002:0284; 
5322684900:00:002:0988; 
5322684900:00:002:1120; 
5322684900:00:002:0952; 
5322684900:00:002:1120; 
5322684900:00:002:0991; 
5322684900:00:002:1074; 
5322684900:00:001:0027; 
5322684900:00:002:1077; 
5322684900:00:002:1060; 
5322684900:00:002:1059; 
5322684900:00:001:1066; 
5322684900:00:002:1123; 
5322684900:00:005:0145; 
5322684900:00:005:0144; 
5322684900:00:005:0143; 
5322684900:00:005:0142; 
5322684900:00:002:1050; 
5322684900:00:002:1068; 
5322684900:00:002:1123; 
5322684900:00:002:1102; 
5322684900:00:001:0061; 
5322684900:00:003:0642; 
5322684900:00:003:0643; 
5322684900:00:003:0644; 
5322684900:00:003:0679; 
5322684900:00:003:0674; 
5322684900:00:003:0681; 
5322684900:00:003:0680; СТОР. 9 >>

грошової оцінки земель міста Заводське та 
села Вишневе.

3. Виготовлені і погоджені у встановле-
ному законодавством порядку технічні до-
кументації з нормативної грошової оцінки 
земель, після проведення державної екс-
пертизи, подати на розгляд сесії міської 
ради.

4. Контроль за виконанням даного рі-
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.).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 січня 2020 року рішення №7

спекту Миру, 
- Матросова від будівлі АТ «Полтава-

банк» до будівлі Лохвицького механіко-
технологічного коледжу ПДАА,

- Шкільної від Заводського МБК №1 до 
вул.Полтавської,

- Мирної від вул.Полтавської до будівлі 
гуртожитку Лохвицького механіко-техно-
логічного коледжу ПДАА,

- Вишневої від вул.Полтавської до про-
хідної ТДВ «Гадячсир» 

для використання один раз на тиждень 
(субота) під розміщення пересувних тим-
часових споруд для провадження торгі-
вельної діяльності.

4. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на заступника міського 
голови Добрулю С.В.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

21 січня 2020 року рішення №9



www.zv.gov.ua 931 СІЧНЯ 2020 РОКУ, № 1
<< СТОР. 8

5322684900:00:003:0500; 
5322684900:00:005:0665; 
5322684900:00:005:0664; 
5322684900:00:005:0663; 
5322684900:00:005:0662; 
5322684900:00:005:0661; 
5322684900:00:005:0660; 
5322684900:00:005:0659; 
5322684900:00:005:0656; 
5322684900:00:005:0655; 
5322684900:00:005:1020; 
5322684900:00:005:1028; 
5322684900:00:005:0652; 
5322684900:00:005:0651; 
5322684900:00:005:0650; 
5322684900:00:005:0649; 
5322684900:00:005:0675; 
5322684900:00:005:0676; 
5322684900:00:005:0139; 
5322684900:00:005:0138; 
5322684900:00:005:0137; 
5322684900:00:005:0136; 
5322684900:00:001:0126; 
5322684900:00:005:0541; 
5322684900:00:005:0542; 
5322684900:00:005:0543; 
5322684900:00:005:0632; 
5322684900:00:005:0665; 
5322684900:00:004:0894; 
5322684900:00:004:0895; 
5322684900:00:004:1064; 
5322684900:00:004:0904; 
5322684900:00:004:0824; 
5322684900:00:004:0825; 
5322684900:00:004:0826; 
5322684900:00:004:0827; 
5322684900:00:004:0828; 
5322684900:00:001:0829; 
5322684900:00:004:0830; 
5322684900:00:004:0831; 
5322684900:00:004:0832; 
5322684900:00:004:0833; 
5322684900:00:004:1033; 
5322684900:00:004:1061; 

5322684900:00:004:0846; 
5322684900:00:004:0846; 
5320487500:00:010:0011; 
5322684900:00:004:0914; 
5322684900:00:004:0913; 
5322684900:00:004:0897; 
5322684900:00:004:0891; 
5322684900:00:004:0890; 
5322684900:00:004:0889; 
5322684900:00:004:0887; 
5322684900:00:004:0886; 
5322684900:00:004:0885; 
5322684900:00:004:0884; 
5322684900:00:004:0878; 
5322684900:00:004:1007; 
5322684900:00:004:0877; 
5322684900:00:004:0021; 
5322684900:00:004:0014; 
5322684900:00:004:0874; 
5322684900:00:004:0873; 
5322684900:00:004:0872; 
5322684900:00:004:0871; 
5322684900:00:004:1007; 
5322684900:00:004:0882; 
5322684900:00:004:0883; 
5322684900:00:004:0849; 
5322684900:00:004:0870; 
5322684900:00:004:0867; 
5322684900:00:004:0866; 
5322684900:00:004:0864; 
5322684900:00:004:0863; 
5322684900:00:004:0861; 
5322684900:00:004:0860; 
5322684900:00:004:0837; 
5322684900:00:004:0836; 
5322684900:00:004:0834; 
5322684900:00:004:0772; 
5322684900:00:004:0762; 
5322684900:00:004:0761; 
5322684900:00:004:0760; 
5322684900:00:004:0759; 
5322684900:00:004:0758; 
5322684900:00:004:0757; 
5322684900:00:004:1060; 
5322684900:00:004:0755; 

5322684900:00:004:0753; 
5322684900:00:004:1059; 
5322684900:00:004:1058; 
5322684900:00:004:0750; 
5322684900:00:004:1055; 
5322684900:00:004:1036; 
5322684900:00:005:1001; 
5322684900:00:005:1006; 
5322684900:00:005:0723; 
5322684900:00:005:1016; 
5322684900:00:005:0724; 
5322684900:00:005:0725; 
5322684900:00:005:0726; 
5322684900:00:005:0728; 
5322684900:00:005:1000; 
5322684900:00:005:0730; 
5322684900:00:005:0731; 
5322684900:00:005:0732; 
5322684900:00:005:0733; 
5322684900:00:005:1019; 
5322684900:00:005:1017; 
5322684900:00:005:0716; 
5322684900:00:005:0717; 
5322684900:00:005:1026; 
5322684900:00:005:0719; 
5322684900:00:005:0720; 
5322684900:00:005:0721; 
5322684900:00:005:0722; 
5322684900:00:005:0705; 
5322684900:00:005:0706; 
5322684900:00:005:0707; 
5322684900:00:005:0708; 
5322684900:00:005:0709; 
5322684900:00:005:0710; 
5322684900:00:005:0711; 
5322684900:00:005:0712; 
5322684900:00:005:0713; 
5322684900:00:004:0772; 
5322684900:00:004:0773; 
5322684900:00:004:0774; 
5322684900:00:004:0775; 
5322684900:00:004:0776; 
5322684900:00:004:0777; 
5322684900:00:004:0778; 
5322684900:00:004:0779; 

5322684900:00:004:1037; 
5322684900:00:004:1036; 
5322684900:00:004:0771; 
5322684900:00:004:0767; 
5322684900:00:004:0765; 
5322684900:00:004:0763; 
5322684900:00:004:0762; 
5322684900:00:004:0797; 
5322684900:00:004:0015; 
5322684900:00:004:1053; 
5322684900:00:004:0800; 
5322684900:00:004:0801; 
5322684900:00:004:1008; 
5322684900:00:004:0019; 
5322684900:00:004:1065; 
5322684900:00:004:1066; 
5322684900:00:004:1012; 
5322684900:00:004:1043; 
5322684900:00:004:1044; 
5322684900:00:004:1005; 
5322684900:00:004:1004; 
5322684900:00:004:0029; 
5322684900:00:004:0786; 
5322684900:00:004:2787; 
5322684900:00:004:1787; 
5322684900:00:004:0011; 
5322684900:00:004:1034; 
5322684900:00:004:0790; 
5322684900:00:004:0791; 
5322684900:00:004:0792; 
5322684900:00:004:0793; 
5322684900:00:004:0794; 
5322684900:00:004:0795; 
5322684900:00:004:0796.

Просимо бути присутніми для пого-
дження акту-приймання передачі межо-
вих знаків за адресою Полтавська область, 
Лохвицький район, с Піски, вул. Миру, 25 
Пісківська сільська рада.

У разі неявки без поважних причин 
акти вважаються погодженими.

Інститут Землекористування НААН

Зимова школа медіаосвіти і медіаграмотності
/ Media — засоби та інструменти, що ви-

користовуються для передачі інформації /. 

У готельно-оздоровчому комплексі 
«Арена», що розмістився у мальовничому 
куточку поблизу Полтави у с.Копили, про-
йшла 18-а школа медіаосвіти і медіаграмот-
ності для працівників дошкільної освіти. 
Відбір учасників був дуже ретельний, адже 
на 1-не місце претендували по 7 чоловік. 
За даними анкетування було визначено 
30 слухачів освітньої сесії із 22-ох облас-
тей України. Полтавщину представляли 
Олександр Дроб’язко, завідувач ДНЗ №2 
«Теремок» м.Заводського, та Катерина Му-
ліка, завідувачка центру практичної пси-
хології та соціальної роботи Полтавського 
обласного інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти ім. М.Остроградського. 
Усі витрати на проведення Зимової медій-
ної школи взяло на себе Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID) та Інтер-
ньюс за підтримки американського наро-
ду. Організаторами освітнього заходу ви-
ступили: Академія Української Преси та 
Міністерство освіти і науки України.

Склад тренерів був досить потужний і 
компетентний: Раїса Євтушенко, головний 
спеціаліст директорату загальної серед-
ньої та дошкільної освіти МОН, Заслуже-
ний діяч освіти України, автор численних 
публікацій із медіаграмотності; Галина 
Дегтярьова, доктор педагогічних наук, за-
відувачка кафедри методики навчання 
мов і літератури Харківської академії не-
перервної освіти, медіатренер; Оксана 
Волошенюк, науковий співробітник від-
ділу кіномистецтва і телебачення ІМФЄ 
ім.М.Рильського НАН України, авторка 9 

посібників з медіаосвіти для різних віко-
вих категорій; Сергій Василюк, завідувач 
Куп’янського ЗДО №2 Харківської області, 
автор програми «Медіаосвіта для дошкіль-
нят»; дошкільники-практики з різних регі-
онів.

Питання медіограмотності у нашо-
му суспільстві стоїть на сьогодні досить 
гостро. Адже багато хто з нас привчені 
сприймати інформацію за «чисту монету», 
не усвідомлюючи, що в час глобального ме-
діа продукту слід мати навики фільтрації і 
розмежування отриманої інформації. За 
результатами досліджень лише 60% укра-
їнців вважають себе медіаграмотними та 
можуть відрізняти достовірну інформацію 
від фейкової. 30% інформації, що пода-
ється різними джерелами, є замовно про-
плаченою, так звана «джинса». Не завжди 
медіапродукт несе позитив для форму-
вання особистості. У дитини, що бавиться 
іграми на планшеті й лише водить пальцем 
по гладкому екрану, не розвивається дріб-
на моторика так, як при гортанні книги; 
18-річна молода людина у сукупності часу 
перегляду екранної інформації 2 роки не 
відриває своїх очей від віртуального сві-
ту. На 1 годину телетрансляції припадає 
4,2 сцени насильства і еротики, а щороку 
через телеекран проходить 1000 сцен на-
силля. Прикро, що українські телевізій-
ники, виконуючи вимоги законодавства 
про обов’язковий 20% дитячий контент, 
демонструють лише іноземні мультфільми 
у час, коли діти або ще, або вже сплять.

Тому важливо навчити дитину з до-
шкільного віку аналізувати почуте, поба-
чене, самостійно давати критичну оцінку. 
Саме це й було головним меседжем на-

вчання. Колеги ділилися досвідом, як і що 
може замінити дітям плоский екран з вір-
туальною картинкою.

Спікери доносили свої напрацювання, 
що стануть корисними для роботи з малю-
ками. Це - і малювання коміксів, і створен-
ня мультфільмів, і проведення міні-(теле)
репортажів, і численні тренінги та квес-
ти…

У квітні на базі Полтавського ОІППО 
К.Муліка та О.Дроб’язко запросять вихо-
вателів Полтавщини на тренінг, де переда-
дуть колегам набуті знання та поділяться 
власним досвідом з медіаосвіти.

О.Дроб’язко, завідувач 
ДНЗ №2 «Теремок»
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Я люблю Україну
В Україні, 22 січня 2020 року, відзнача-

ють День Соборності - це 101-у річницю 
від Дня проголошення Акта Злуки Україн-
ської Народної Республіки та Західноукра-
їнської Народної Республіки.

Соборність землі України – духовне єд-
нання всіх територій, які історично нале-
жали нашому народові, єдність і цілісність 
загальної території України, недоторка-
ність її кордонів.

Соборність української державності 
означає, що Україна має свою єдину націо-
нальну державу, яку створює сам народ, як 
вільну, суверенну, демократичну, правову 
і соціальну.

Соборна Україна нині незалежна,
Як квітка синьо-жовта розцвіла.
І не згубилася людська любов безмежна
До України - неньки і її буття,
Що упродовж віків нам мрію дарувала
Й наснагу іти до вільного життя.
Україно, соборна державо,
Сонценосна колиско моя!
З метою виховання в підростаючого 

покоління глибокої поваги та любовi до 

Батькiвщини, людської гiдностi, форму-
вання національної свідомості школярів, 
виховання у них почуття патріотизму 
та з нагоди відзначення Дня Соборності 
України в Заводському міському будинку 
культури №1 відбулася арт-акція «Я лю-
блю Україну» вихованцями Творчої май-
стерні «Барвисті кольори» (кер.Т.Яценко) 
та Театральної студії «Калейдоскоп мрій» 
(кер.І.Михлик). Учасники акції розмалю-
вали ілюстрацію з антистрес-розмальов-
кою "Мальовнича Україна" - це велика за-
квітчана карта України. Вона складалася з 
9 частин, які з’єднали в одну інсталяцію, 
наче «живу картину» єднання, як символ 
злуки східних і західних земель України та 
знак вшанування подій Української рево-
люції. Готове панно розміщено у фойє Бу-
динку культури № 1 для загального огля-
ду. Воно доповнене поробками маленьких 
жителів нашого міста, які символізують 
квітучу, мирну країну та те, що ми голосу-
ємо за МИР!

Приємно, що історія України, нашого 
народу не забувається і передається мо-

КТС «Новорічний калейдоскоп» 
у Заводській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

Із споконвіку наші предки віншували 
свята зимового циклу: святого Миколая, 
Новий рік, Різдво Христове, Водохреща. 

Новорічний калейдоскоп колективних 
творчих справ (КТС) розпочався із Мико-
лаївських ранків і продовжився новоріч-
ними щедрівками, різдвяними колядками, 
вечорами, ранками. Усі учні школи за до-
помогою педагога – організатора Міняйло 
О.М., учителів-наставників, батьків взяли 
участь у організації та проведенні КТС. 

За участю батьків проведені майстер-
класи по виготовленню новорічних сма-
коликів. Для першокласників проведений 

захід «Новорічний серпантин» (класні ке-
рівники Хоменко Н.Г. і Кісенко Н.І.), для 
учнів 2-х класів (класні керівники Горець-
ка Л.І., Калюжка В.О.) – свято за участю 
аніматорів (Білик Руслана, Єна Дарина), а 
для учнів 3-4 класів був організований вог-
ник-подорож «Святкування нового року у 
різних країнах світу» (класні керівники 
Минець С.В., Сирота Н.І.). Учні 5-8 кла-
сів взяли участь у квестах «Народні свята 
зимового циклу» (класні керівники По-
грібняк Ю.М., Бендриківська І.О., Чернець 
Н.В., Ястреба Н.М., Савченко В.О., Алова 
А.М.). Старшокласники організували но-

ворічний карнавал у ретро стилі, в якому 
брали участь випускники школи попере-
дніх років. Вмілими організаторами заходу 
стали учні 11 класу (класний керівник Мо-
роз С.С.). Творчі здібності показали Пан-
ченко Марія, Скрипак Вікторія, Семьоно-
ва Світлана, Першина Світлана, Король 
Валентина, Мурзабек Вероніка, Бадражан 
Ярослава, Мусієнко Данило, Півторака 
Ростислав. Художні номери підготували 
вчителі та учні 9-10 класів (класні керівни-
ки Ярміш Н.В., Кривобок Н.С.). 

«Малий вулик» (молодша група народ-
ного фольклорного колективу «Веселий 
вулик», художній керівник Голінченко 
Л.П., музичний керівник Кибкало Ю.А. 
) привітав зі святами працівників та ді-
тей ДНЗ «Теремок» , працівників міської 
ради, ветеранів праці, працівників школи, 
жителів міста. Артистичні вміння проде-
монстрували Дід Мороз (Лесик Сергій), 
Снігуронька (Загора Єлизавета) та Коза 
(Кремінь Денис).

Учні школи брали участь у міському 
концерті (Вергеєва Іванна, Михлик Амі-
на, Приставка Карина, Яценко Михайло, 
Мащенко Степан, Зленко Едуард, Погріб-
няк Руслана, Тимошенко Дарина, Плюйко 
Анна, Сидоренко Руслан, Приставка Єгор, 
Бойко Сергій, Логвиненко Єгор, Гайдайчук 
Максим, Іволга Михайло, Мусієнко Дани-
ло). У районному будинку культури учні 
переглянули новорічну казку «Попелюшка 
та сніговий Буревій»

На зимових канікулах учні школи від-
відали Головні ялинки в містах Лохвиця, 
Полтава, Київ, Харків.

Учнів школи, щедрувальний колектив, 
учасників новорічних свят обдарували 

подарунками Дід Мороз і Снігуронька 
завдяки небайдужим спонсорам: Завод-
ській міськраді (голова Сидоренко В.В.), 
ТОВ «Агросервіс» (голова правління Ша-
пошник В.М.), ТОВ «Регал Петролеум 
корпорейшн (Юкрейн) Лімітед (керівник 
представництва Янковський М.М.), ПАТ 
«Компанія Райз» (голова правління Ковток 
Г.І.), КП «Комунсервіс» (директор Мель-
ник В.Т, гол. профкому Малишко С.О.), 
ПК Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (го-
лова Ярміш Н.В.), керівнику лінійки мага-
зинів «Аврора» Жигурі А.І., директору ко-
мунального ринку м. Заводського Лисенку 
В.В., підприємцям міста (Заславець О.Г., 
Лазоренко С.М., Мельник В.О., Литовчен-
ко В.М., Литовченко О.М., Лисенко М.В., 
Грабовий І.І., Музиченко О.М., Молодуха 
Л.М., Гаврилець В.Ф., Єна В.А., Шилін І.М., 
Липівська Л. І., Трубнікова І.І., Нестерен-
ко А.М., Старик В.В., Лужанський В.В.) та 
батькам. 

Напередодні дня святого Миколая та 
Водохреща працівники ПрАТ «СКЛО-
ПРИЛАД» вручили учням школи солодкі 
подарунки (голова правління Ілюхін Ю.В., 
голова наглядової ради Ілюхін В.В.).

Адміністрація школи, педагогічний і 
учнівський колективи, батьки щиро дяку-
ють за підтримку та допомогу.

Протягом канікул учні гарно відпочили 
і оздоровилися і тепер, з новими силами, 
приступили до занять. 

Заступник директора школи з виховної 
роботи Голінченко Л.П.

лодому поколінню. Тому, крім творчих 
здібностей, під час заняття діти переві-
рили свої знання в патріотичній вікто-
рині «Символи моєї землі» та разом до-
лучилися до молодіжної акції «Живий 
ланцюг соборності». Гаслом заходу стали 
слова: «Ми, діти України, за руки візьме-
мось. З’єднавшись назавжди, один одному 
всміхнемось».

Всі присутні вихованці впевнені в ба-
жанні будувати Українську державу в рів-
ноправній єдності всіх громадян незалеж-

но від національності, віри і переконань, 
бо Свобода, Незалежність, Соборність – 
це ті неперехідні цінності, які завжди були, 
є і будуть шановані в Україні. Діти, переда-
ючи свічку побажань, висловлювали свої 
думки щодо здійснення мрії українського 
народу про незалежну, соборну національ-
ну державу, про майбутнє об'єднаної Укра-
їни, яку розбудовувати їм - молодому по-
колінню патріотів своєї держави. 

 І.Михлик, художній керівник МБК №1
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Книга єднає Україну
22 січня Україна відзначає одну з найважливіших віх історії власної державності – 

День Соборності. Саме в цей день у 1919 році було проголошено Акт Злуки між Укра-
їнською Народною Республікою та Західноукраїнською народною республікою. Україн-
ці, які протягом століть жили у двох ворогуючих імперіях, нарешті об'єдналися в одній 
українській державності. До цієї видатної події в Заводській міській бібліотеці №1 під-
готували книжкову виставку-інсталяцію «Книга єднає Україну». Всі бажаючі можуть 
ознайомитися з виставкою та перевірити свої знання з історії України, взявши участь у 
бліц-вікторині. Читачі бібліотеки Середа Валентин і Тихоненко Світлана вже пройшли 
всі три рівні складності у інтелектуальному змаганні і відповіли на 50 питань. Чекаємо 
Вас в бібліотеці з 10 год. до 18 год. щодня, крім понеділка.

Лисенко Н. та Матяш А., бібіліотекари

Змагання з настільного тенісу 
на «Кубок міського голови»
Традиційно, в січні в спортивному залі 

Лохвицького механіко-технологічного ко-
леджу Полтавської ДАА відбулися змаган-
ня з настільного тенісу серед учнівської та 
студентської молоді м.Заводське на «Кубок 
міського голови». 

Юних тенісистів привітала Мірошник 
Вікторія Олександрівна, заступник дирек-
тора з навчальної роботи коледжу, і зазна-
чила, що надзвичайно приємним є те, що 
серед учасників турніру, окрім спортсме-
нів м. Заводське, присутні гості із Ромен-
ського району: «Завдяки вам настільний 
теніс, цей динамічний та цікавий вид 
спорту, продовжує розвиватися. Ви своїми 
успіхами та досягненнями показуєте гар-
ний приклад».

Відкриваючи турнір та вітаючи при-
сутніх із початком змагань, Віталій Воло-
димирович Сидоренко, міський голова м. 
Заводське, побажав учасникам вдалої гри, 
нових звершень, беззаперечних перемог та 
емоційного задоволення від гри.

Спортивні змагання проходили у на-
пруженій боротьбі, тож кожен учасник на-
магався продемонструвати свої здобутки 
та жагу до перемоги.

Тенісисти змагалися в трьох вікових ка-
тегоріях: перша вікова група – юнаки 2003 
р.н. і старші, в другій групі – юнаки 2004 
р.н. і молодші, в третій групі – дівчата.

У першій групі призові місця розподі-
лилися таким чином:

І місце – Мироненко Михайло – студент 
КНЕУ, м.Ромни;

ІІ місце – Шевченко Максим – студент 

Лохвицького механіко-технологічного ко-
леджу Полтавської ДАА;

ІІІ місце – Петренко Ярослав – студент 
ПТУ №32, м.Заводське.

В другій групі переможцями стали:
І місце – Ковтун Антон – учень Завод-

ської середньої школи І-ІІІ ст. №2;
ІІ місце – Ємець Євгеній – учень Завод-

ської середньої школи І-ІІІ ст. №2;
ІІІ місце – Устименко Артем – студент 

коледжу.
У змаганнях серед дівчат, у третій групі, 

переможцями стали:
І місце – Гейпель Ярослава - студентка 

Лохвицького механіко-технологічного ко-
леджу Полтавської ДАА;

ІІ місце – Лупашко Анастасія – учениця 
Заводської середньої школи І-ІІІ ст. №2;

ІІІ місце – Лук’янець Валерія – учениця 
Заводської середньої школи І-ІІІ ст. №2

Усі учасники були нагороджені грамо-
тами та солодкими призами, а перемож-
ці отримали ще й грошові винагороди та 
Кубки міського голови.

Адміністрація, педагогічний та сту-
дентський колектив коледжу щиро вдячні 
Заводській міській раді та особисто Віта-
лію Володимировичу Сидоренку, місько-
му голові, які стали спонсорами тенісного 
турніру.

Змагання пройшли в позитивній та 
дружній атмосфері. По завершенню пере-
можці зробили фото на згадку з міським 
головою.

К.Терновий, 
керівник фізичного виховання
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Кубок міського голови 
з міні-футболу

4 січня 2020 року в місті Заводське на 
стадіоні мікрорайону спиртокомбінату 
відбулися традиційні змагання з міні-фут-
болу на Кубок міського голови. На фут-
больному полі вели боротьбу вісім кращих 
спортивних колективів Лохвицького райо-
ну.

В групі А грали команди: «Сенча 1», 
«Лохвиця», «Прогрес» (Піски), «Сокіл» 
(Токарі); група Б: «Сенча 2», «Погарщина», 
«Дружба» (Яхники-Г. Ісківці), «Харчовик» 
(Заводське). Згідно регламенту дві кращі 
команди із кожної групи виходили до пів-
фіналу турніру. Першим фіналістом Кубку 
стала команда із Погарщини, яка здолала 
Токарівський «Сокіл» із рахунком 2:0. Та-

кож, пробився до фіналу і «Харчовик», пе-
ремігши Лохвицьку команду із рахунком 
1:0.

Фінальна гра стала прикрасою цього-
річного турніру, в якій перемогу в серії 
післяматчевих пенальті здобула команда із 
Погарщини, поступаючись після першого 
тайму із рахунком 0:3.

Міський голова Віталій Сидоренко при-
вітав учасників змагань, які подарували 
чудове спортивне свято Заводчанам, та 
вручив грошові винагороди всім учасни-
кам змагань, а переможцям - Кубок місь-
кого голови.

В.Мусієнко, голова МГО «СПОРТ»

29 січня – 
День пам’яті героїв Крут

Бібліографічний огляд літератури
Крути – наша гордість і слава,
Там соколи юні у вічність пішли.
На клич молодої держави,
Піднялися вірні сини.
 29 січня в Україні відзначають День пам’яті героїв Крут – саме там, у 1918 році, відбув-

ся бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу 
та незалежність. Уряд Української Народної Республіки, опинившись без війська, кинув 
на протистояння з російською армією, що йшла на Київ, кілька сотень погано озброєних 
українських студентів та гімназистів. Майже всі вони полягли у нерівному бою.

Подвиг студентів став символом мужності та беззастережної любові до власної Бать-
ківщини. За часів радянської влади, про бій під Крутами забули на довгих 70 років, до 
отримання Україною незалежності. Тільки в останні роки історики почали активно ви-
вчати наявні матеріали. І хоча зараз виникає більше питань, ніж відповідей, незмінним 
залишається один факт: битва під Крутами – одна з визначних сторінок історії України, 
яку ми маємо пам’ятати і вшановувати.

 Пропонуємо до Вашої уваги огляд літератури, яка представлена на виставці і знайо-
мить нас із подвигом героїчних синів України.

В пам’яті поколінь назавжди залишиться подвиг студентів, що полягли під Крутами 
в боротьбі за вільну Україну. Про трагедію Крут написано цілий ряд спогадів учасників 
і статей та учасників кривавого бою. Виголошено безліч промов та рефератів на свят-
кових відзначеннях героїчної загибелі юнаків – цвіту української нації. Опубліковано 
немало нарисів, а ще більше поезій на похвалу і пам’ять нового українця з козацьким 
духом.

Вражені трагедією під Крутами, похоронами жертв більшовицького терору Павло Ти-
чина, Олександр Олесь, Уляна Кравченко, Валер’ян Поліщук та інші вилили свій біль, 
створивши проникливі поезії, присвячені пам’яті загиблих. 

Трагедія під Крутами знайшла палкий відгук у серцях свідомих громадян України 
і далеко за її межами. Відомі поети, прозаїки, публіцисти С.Єфремов, Л.Старицька-
Черняхівська, Д.Дорошенко та інші опублікували щирі і зворушливі статті у вільній пре-
сі про героїчну загибель юних бійців за волю. 

Та найбільше довір’я викликають спогади учасників тієї трагедії. 
У книзі Сороки Ю. Бій під Крутами [Текст] /Ю. Сорока . – К.: «Золоті ворота», 2013. 

– 120 с. мова йде про знаменитий за своєю трагічністю і героїзмом бій під Крутами. Ав-
тор розпочав аналіз тих подій із ситуації, яка склалася в охопленій революцією, а потім 
громадянською війною в Російській імперії. Він намагається зрозуміти, що ж призвело 
до падіння Української Народної Республіки та неупереджено поглянути на один із най-
більш трагічних епізодів цього падіння – бій під Крутами. Для того, щоб дати відповіді 
на ці питання, Юрій Сорока спробував зібрати докупи різноманітні інформаційні дже-
рела, спогади очевидців і судження історіографів, які стосуються подій, що відбулися 
29 січня 2018 року на відтинку залізничного шляху між Ніжином і Бахмачем, у районі 
нікому невідомої станції Крути. Бій під Крутами довгий час був своєрідним табу, темою, 
яка старанно замовчувалася радянською, історичною наукою, а після набуття Україною 
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Телефон для довідок: 3-56-92
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ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на 2020 – 2021 навчальний рік

НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
Галузеве машинобудування:
- Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва.
 Харчові технології:
- Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів; 
- Зберігання і переробка зерна;
- Бродильне виробництво і виноробство. 
ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ
Розпочалася реєстрація на КУРСИ ПО ПІДГОТОВЦІ ДО ВСТУПУ.
НАШІ КОНТАКТИ: 37240, вул. Матросова, 39, м. Заводське, Лохвицький р-н,
тел. (05356) 3-54-58, 3-54-46, (095) 257-16-81, оф. cайт: lmtkpdaa.com.ua

незалежності довгий час обростав міфами 
і вигадками. Тому так важливі згадки оче-
видців того бою. 

У спогадах Аверкій Гончаренко, сотник 
Армії УНР, командир Крутянського бою, 
влучно описав свої почуття після отри-
мання наказу: «… Брав мене в обійми не-
вимовний жаль. Молодий цвіт нашої армії 
– юнаків кидали майже в безнадійну ситу-
ацію… Тепер лише ідейні горстки стали 
до боротьби за рідний край». Це підтвер-
джував і Іван Шарий, учасник бою: «Ми 
бачили, що Україна гине. Чорна гайворонь 
підіймалася з Московщини і непереможно 
сунула на наш край, голодна, хижа, дика... 
Вірні сини Батьківщини завзято бороли-
ся і не пускали хижаків плюндрувати свій 
край. Але сили в них було мало.»

Повертає до історичної правди, закли-
кає пам’ятати імена загиблих героїв, яких 

вела у бій любов до України упорядник 
книги Бій відлунав… [Текст] /Упоряд.-
ред. В. О. Рог. – Чернігів: РВК «Деснянська 
правда». – 2008. – 96 с.

  В передмові до цієї збірки Євген 
Маланюк події під Крутами називає яви-
щем, що визначило «формування новітньої 
української людини вже в національнім 
стилі», яке «почалося в сфері військовій, 
що було генетично зв’язане з Крутами…». 
«Саме від Крут – не тільки психологічно, 
а й хронологічно – починається в нашім 
житті тип нового українця, тип, що нама-
гається надавати проявам українськості 
ціни справжнього, вже національного сти-
лю.» В цьому ж збірнику Семен Збразький 
обгрунтовано прослідковує хід подій, які 
відбувалися в молодій Українській Народ-
ній республіці, і стверджує, що Крути – не 
трагічна помилка чи трагедія, Крути – це 
перемога, яка ціною величезної жертви, 

виборола право на державність. 
« Бій відлунав…», містить, вірші при-

свячені Героям Крут, а також вміщено спи-
сок відомих Героїв, які загинули під Крута-
ми і список учасників бою під Крутами, які 
загинули чи померли пізніше.

Короткий історичний опис тих історич-
них подій сьогодні подано в підручниках 
з історії України, енциклопедіях, науково-
популярних виданнях, періодичній пресі. 
Зазвичай – це декілька абзаців чи сторінок:

Шушківський, А.І. Крути [Текст] /А.І. 
Шушківський // Енциклопедія Сучасної 
України. Т.15. – К., 2014. – С. 569-560 

Капранови, Брати. Мальована історія 
незалежності України [Текст] /Брати Ка-
пранови. – К.: Зелений пес, 2016. – С. 56

Ковальчук, М. Бій під Крутами 30 січня 
1918 р. [Текст] / М.Ковальчук // «Братня» 
навала. Війни Росії проти України ХІІ-ХХІ 
ст. /Брехуненко В. та ін. – К., 2016. – С. 131- 
133 с.

Васильєв С. Вікопомний урок історії 
[Текст] /С.Васильєв //Військо України. – 
2018. - №1. – С.50-53

Зятьєв, С. Крути: уроки минулого 
[Текст] /С.Зятьєв //Військо України. – 
2017. - №1. – С.44-47

Зятьєв С. «На Аскольдовій могилі похо-
вали їх…» [Текст]: 29 січня – День пам’яті 
героїв Крут /С.Зятьєв //Військо України. – 
2018. - №1. – С. 50-53

Зятьєв Сергій в статті «На Аскольдовій 
могилі поховали їх…» проводить паралель 
між сьогоднішніми подіями і тими, що 
відбувалися більш як 100 років тому. «…
Сьогодні проти України точиться війна. Її 
сценарій, як і на початку 20-х років мину-
лого століття, написаний у Москві. Авто-
ри ті ж – російські вожді. А рідну землю 
захищають тисячі молодих українців, се-
ред яких багато добровольців. Вони, як і 
Аверкій Гончаренко, Володимир Шульгин 

і Володимир Наумович, Яків Рябокінь і 
Митрофан Швидун та багато інших їхніх 
товаришів, вступили у смертельний по-
єдинок з російсько-терористичною ордою 
не через страх. Ними рухали і рухають по-
чуття обов’язку, любов до рідного краю і 
бажання бути господарями у своїй хаті, а 
не коритися підступним зайдам». 

Бій під Крутами стверджує очевидність, 
незнищенність і невмирущість глибокого 
коріння нашого волелюбного українського 
народу.

Нехай пам’ять про наших героїв, що за-
гинули під Крутами, буде вічною. І нехай 
їхня смерть буде для нас прикладом, як 
треба любити свою Батьківщину.

 Ми сподіваємось, що ці книги, статті із 
журналів, художні твори та інша інформа-
ція з інтернет-сайтів не залишать Вас бай-
дужими до трагічної події в українській 
історії – бій під Крутами.

Інтернет – ресурси
- kruty.org.ua 
- rpl.net.ua/2007/10/25/jushhenko_
pdpisav_ukaz_pro_gerov_krut.html
- kmv.gov.ua/getdoc.asp?Id=7122
- novynar.com.ua/politics/11439
- dozor.kharkov.ua/news/1000717.
html
- format.ua/index.
php?go=Pages&in=view&id=15
- music.poltava.ua/articles/20070218/
- gloriousukraine.pp.net.ua/2/
taemnicikrut.html
- referaty.com.ua/ukr/details/3956/
- vsevesti.com/go/ru/article/
id/216650/pamjati-geroiv-krut.html

Лисенко Н., бібліотекарка

Лохвицький механіко-техно-
логічний коледж 

Полтавської державної аграр-
ної академії

Пам’ятка щодо дотримання правил пожежної безпеки 
в зимовий пожежонебезпечний період

Кожного року з настанням зимового періоду стан протипожежного захисту в державі 
значно ускладнюється. В цей період виникає більше половини всіх пожеж від загальної 
річної кількості, а загибель людей становить понад 70 % від їх загального числа.

Щоб зберегти своє життя та життя близьких вам людей пам’ятайте:
- Не допускайте використання для обігріву приміщень, несертифікованих та само-

робних нагрівальних приладів та газових кухонних плит;
- В разі використання серійних нагрівальних пристроїв прослідкуйте за тим, щоб 

вони були встановлені таким чином, щоб уникнути перекидання, обмежте доступ до 
них дітей;

 - Відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів і конструкцій має 

становити не менше 0,25 м;
- Дотримуєтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем 

опалення та систем пічного опалення в будинках;
- Не залишайте без нагляду у разі виходу з приміщень увімкненні в електромережу 

нагрівальні прилади, телевізори, праски тощо;
- Намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно 

побутові електроспоживачі значної потужності;
- Не допускайте застосування саморобних некаліброваних плавких вставок в запо-

біжниках електричного струму;
- Тримайте запальнички та сірники поза полем зору дітей та у недосяжних для них 

місцях. Діти віком від двох років здатні самостійно їх запалити. Ніколи не заохочуйте 
та не дозволяйте дітям бавитися зі сірниками і запальничками та вважати їх іграшками;

- Не паліть у ліжку!! Паління у ліжку – одна з головних причин смертельних випадків 
при пожежах в оселях!

Пам’ятайте самі та навчіть своїх дітей, що постійне виконання заходів пожежної без-
пеки – запорука збереження людських життів та значних матеріальних цінностей!

У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте 101 !


