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Хрещення Господнє - одне з найдавні-
ших християнських свят. Ще його назива-
ють - Богоявлення. Це третє і завершальне 
велике свято різдвяно - новорічного ци-
клу, яке православні та греко - католицькі 
християни відзначають 19 січня.

До V століття було прийнято святкува-
ти народження і хрещення Ісуса Христа в 
один і той же день - 6 січня. За слов'янським 
календарем 6 січня - свято Яр-Дана. Потім 
Різдво перенесли на 25 грудня (за юліан-
ським, а пізніше і за григоріанським кален-
дарем). Зроблено це було і для того, щоб 
поєднати свято зимового сонцестояння 
(Різдво Коляди) з новим християнським. 
Так вийшли Святки - низка святкових днів 
від Святвечора до Хрещення (від 6 до 19 
січня).

Напередодні Водохреща, 18 січня, ві-
руючі протягом дня постять, а ввечері від-
значають водохресний святвечір, в народі 
кажуть - "Голодна кутя". Освячену в церкві 
воду вживають на тщесерце для зцілення 
душі і тіла.

Освяченою водою господар кропить 
усіх членів сім'ї, хату, подвір'я, господар-
ські будівлі, домашню худобу, сільськогос-
подарський реманент.

У Надвечір'я Богоявлення дівчата пе-
кли пиріжки й виходили морозним вечо-
ром кликати долю.

Напередодні Водохреща на водоймах 
вирубували з криги хреста "Йордана", ви-
ймали його і ставили поруч з ополонкою 
та обливали буряковим квасом і прикра-
шали ялиновими гілочками.

І в нашому місті традиційно 19-го січ-
ня на посвяття вийшли і дорослі, і малі до 

річки Артополот. Як і в старі часи напере-
додні свята на річці вирубали ополонку, 
встановили Хрест (дерев'яний, бо зима за-
вітала пізнувато і товщина криги не дала 
змоги вирубати льодяного хреста).

Прийшло двонадесяте свято - Водохре-
ща, воно нагадує нам про чудесне Бого-
явлення Пресвятої Трійці на р.Йордан, де 
проповідував та охрещував пророк і пред-
теча Іоан Христитель.

Саме на річку Йордан прийшов Ісус 
Христос, коли виповнилося йому 30 років. 
Тоді Іоан сказав: "Оце Агнець Божий, що 
на Себе гріх світу бере".

Ісус, охрестившись, вийшов із вод Йор-
дану. Розкрилися небеса і Дух Святий в 
образі голуба зійшов на Хреста, а голос з 
неба промовив: "Це Син мій улюблений. У 
ньому Моє благовоління". Так відбулося 
Явлення Пресвятої Трійці: Бога Отця, Бога 
Сина і Бога Духа Святого.

Чин великого освячення води провів 
настоятель церкви Апостола Івана Бого-
слова протоієрей Володимир. Він окропив 
святою водою всіх присутніх та воду, яку 
люди принесли з собою щоб користувати-
ся нею аж до слідуючого Водохреща.

Адже посвячена в цей день вода має чу-
додійні властивості: її вживають при хво-
робах, змазують хворі місця на тілі, ліку-
ють дитячі хвороби та ін. Зберігають її біля 
образів у скляному посуді.

Після освячення води найсміливіші 
окунулися в ополонці з хрещенською во-
дою, бо ця вода захищає від усіх хвороб 
протягом року.

Художнє оформлення свята Водохреща 
забезпечили працівники МБК №1 (дирек-

тор Краснолуцька Ю.В.). Це чудова музика 
із циклу "Водохрещенські пісні"; театралі-
зована інсценізація свята Водохреща, на 
якій аматори сцени розповіли і нагадали 
присутнім про народні звичаї і обряди на-
шого народу - обрядові страви(кутя), при-
готування до Святвечора (12 пісних страв; 
пригощання худоби хлібом, а птиці - варе-
ною пшеницею; про примирення між сусі-
дами; прикрашання йорданського дерева 
яблуками; віншування зі святим вечором 
і сама вечеря).

Самодіяльні колективи міста дарували 
глядачам щедрівки та колядки (Народний 
хор української пісні "Явір", народний 
вокальний ансамбль "Дивоцвіт" дитячої 
музичної школи, фольклорний колектив 
"Злагода" МБК №2, фольклорний колектив 
ЗОШ №2, хореографічний колектив "Про-
лісок" та Шишина С.) 

В організації свята брали участь: відділ 
благоустрою при міській раді (начальник 

Корнієнко О.С.), КП "Комунсервіс" (дирек-
тор Мельник В.Т.).

Спонсори: міська рада, ФОП Бузун 
В.Ф., ФОП Гриценко О.М., ФОП Шилін 
І.М., ФОП Антоненко Н.Д., ФОП Петрен-
ко А.О.

Всі, хто побував на святому хрещен-
ні води, отримали позитивний заряд на 
цілий рік від окроплення водою йордан-
ською, від купелі, від українських обря-
дових пісень щедрівок і колядок, в який 
закладений сокральський зміст тисячоліт-
нього досвіду минулих поколінь - бо вони 
також лікують і пророчать щасливу долю, 
багатий урожай, радість та достаток у домі.

З Йорданською святою водою,
Щоб Ісус, що охрестився,
Коли потрібно - заступився.
За весь наш рід і за родину,
За нашу вільну Україну.

Л.МАЩЕНКО

10 стор. 11 стор.2 стор.
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В березні 2017 року Уряд затвердив Дер-

жавну цільову програму розвитку фізичної 
культури і спорту на період до 2020 року. В 
основу Програми закладено комплексний 
підхід до вирішення проблеми здоров'я та 
фізичної активності населення. Програма 
має на меті створити умови для підвищен-
ня рівня охоплення населення руховою ак-
тивністю, мотивації свідомого ставлення 
до власного здоров'я, поінформованості 
та обізнаності різних груп населення щодо 
формування здорового способу життя та 
профілактики негативних явищ серед ді-
тей та молоді.

В Заводському Проект по розвитку 
спорту в місті був підготовлений ще в 2012 
році, назва його - "Розвиток спортивної 
бази, як важлива складова процесу повно-
цінного розвитку людини". Цей Проект 
був поданий на Всеукраїнський конкурс 
проектів і програм місцевого самовряду-
вання на 2013 рік і став переможцем (по 
загальноукраїнському рейтингу серед 
проектів - переможців він був на шостому 
місці). Але через припинення існування 
Фонду не був профінансований.

У 2017 році цей Проект, але вже як Про-
ект співробітництва Заводської міської і 
Токарівської сільської рад, став перемож-
цем обласного конкурсу проектів розви-
тку територіальних громад. Загальна вар-
тість Проекту склала 1 491 582 грн.: кошти 
обласного бюджету - 600 000 грн., кошти 
державного бюджету (дякуючи депутату 
Верховної Ради Богдану Р.Д.) - 450 000 грн., 
кошти Заводської міської ради - 278 582, 
Токарівської сільської ради - 10 000 грн., 
організацій - партнерів: ФОП Буряк О.М. 
– 5 000 грн., ФОП Зленко Ю.Г. – 2 000 грн., 
Червонозаводське АТП ТОВ «Європа-
Транс ЛТД» - 10 000 грн., ТОВ «Кварц-2008» 
- 5 000 грн., УАСП ТОВ «КАІС» - 5 000 грн., 
ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» - 5 000 грн., ТОВ 
«Лохвицький комбікормовий завод» - 5000 
грн., ФОП Барабаш О.А. – 5 000 грн., ПрАТ 
«Склоприлад» - 20 000 грн., ПППФ «Ніка 
М»-5 000грн., ФГ«Луч» - 5 000 грн., ПАТ 
Червонозаводський хлібозавод» - 5 000 
грн., ФОП Кольчевський А.В. – 3 000 грн., 
ТОВ «Агросервіс» - 3 000 грн., «Регал Пе-
тролеум Корпорейшн Лімітед» - 70 000 грн.

Але написанню Проекту передувала 

ціла історія.
Заводчани, особливо старше покоління, 

пам'ятають ті часи, коли практично кожне 
підприємство міста мало футбольну ко-
манду, які виступали на першість району 
та області. Це команди спиртового комбі-
нату, цукрового заводу, приладобудівного 
заводу, ремонтно-транспортного підпри-
ємства.

В свій час цукрозавод і спиртокомбінат 
побудували споруди біля стадіонів. В місті 
були хокейні команди. Кожної зими в обох 
частинах міста монтувались коробки під 
льодові майданчики. Багато хто пам'ятає 
міські спартакіади та багато інших спор-
тивних заходів. Але в ті часи розвиток 
спорту в місті фінансувався за рахунок 
підприємств міста.

Якщо заглянути ще глибше в історію, то 
ще в 1938 році Команда "Харчовик" Лох-
вицького спиртогорілчаного комбінату 
ім.Мікояна з селища Сталінка (зараз місто 
Заводське) була переможцем першого чем-
піонату Полтавської області з футболу.

Отже про історію досягнень спортсме-
нів нашого міста сьогодні можна написати 
не одну сторінку.

Але в зв'язку зі змінами відносин і форм 
у сфері власності, спадом виробництва, за-
криттям підприємств фінансування масо-
вого спорту у виробничій сфері припини-
лося. Об'єкти спортивної інфраструктури 
почали занепадати, особливо в непригляд-

ному стані опинилася будівля спорткомп-
лексу цукрозаводу. Власникам стала не по-
трібна, без охорони. Хто хотів, той трощив 
тут усе: вікна, двері, опалення, освітлення. 
Залишились тільки стіни та дах. Наша ко-
манда на чолі з міським головою Віталієм 
Сидоренком почала працювати в раді з 
весни 2006 року.

До того часу спорт з міського бюджету 
не фінансувався. З районного бюджету та-
кож на розвиток спорту у нашому місті не 
виділяли ні копійки.

Навіть, була проблема, коли Заводське 
заявило на першість Полтавської області 
з футболу команду "Харчовик", у відділі 
спорту Лохвицької РДА висловили обу-
рення з цього приводу - мовляв, без їхньої 
згоди, з району і так вже заявлена одна ко-
манда.

Зверталися і до районної ради, але ко-
штів для спортсменів міста Заводського 
чомусь не доставало.

Тому звернулися до підприємств, під-
приємців міста за підтримкою. Дякуючи 
усім небайдужим, команда "Харчовик" 
продовжувала грати на першість області і 
радувати своїх фанатів та вболівальників, 
а їх в Заводському чимало.

Але на спонсорські кошти не так про-
сто було утримувати футбольну команду, 
зважаючи, що економіка в місті не була на 
пікові розвитку.

У 2009 році у місті Заводське була заре-

єстрована громадська організація "Спорт", 
яка об'єднала людей небайдужих до розви-
тку різних видів спорту. Це успішна і дієва 
громадська організація, яка існує не тільки 
на папері, очолює її Мусієнко В.

У 2012 році, в період продажу цукроза-
воду і зміни власників, на баланс міської 
ради було передано нежитлову будівлю 
- спорткомплекс по вулиці Матросова, 
15а. Ця будівля була вже доведена до того 
стану, що використовувати її було не мож-
ливо. Але ми раділи, що її не продали під 
якусь комерційну діяльність, а передали 
раді. Хоча і серед депутатів ради були ба-
жаючі придбати цю споруду для комерції.

У 2011 році міська рада затверди-
ла стратегічний план розвитку міста до 
2020 року. Одним із напрямків якого ви-
значено - створення умов для здорового 
способу життя, а це - розвиток спорту. 
Оперативною ціллю цього напрямку була 
реконструкція спорткомплексу по вули-
ці Матросова, 15А. З 2012 року з міського 
бюджету фінансуються програми по під-
тримці фізичної культури і спорту в місті 
Заводське. На ці програми витрачено: в 
2012 році - 113 975 грн., в 2013 році - 143 
500 грн., в 2014 році - 143 500 грн., в 2015 
році - 160 474 грн., в 2016 році - 260 000 
грн., на відновлення спортивної бази - 1 
353 787 грн., у 2017 році - 212 940 грн., на 
розвиток спортивної бази - 1 452 186грн.

У 2017 році рада реалізувала довгоочі-
куваний Проект по відновленню спортив-
ного комплексу по вулиці Матросова, 15А. 
На сьогодні роботи по реконструкції та 
капітальному ремонту завершені. Повніс-
тю перероблено дах, замінено вікна і двері, 
відремонтовано балкон. 

В приміщенні відновлені всі кімнати. 
Проведено ремонт каналізації, водопоста-
чання, освітлення, теплопостачання, стін, 
підлог, стелі, душової кімнати, туалетів.

При проведені ремонтних робіт під-
рядники застосовували новітні техноло-

гії та останні новинки в будівництві, щоб 
будівля спорткомплексу прослужила для 
нашої громади якомога довше. Дах будівлі 
оброблений протипожежною сумішшю. В 
приміщенні обладнано охоронну сигналі-
зацію. Роботи по утепленню фасаду та ре-
монт порогу заплановані на 2018 рік.

Ми дуже вдячні підрядникам, які пра-
цювали на відновленні спорткомплек-
су: ТОВ "Амавір" (керівник Інденко В.І.), 
ПВКП "Енергосервіс"(керівник Михай-
ловський О.Г.), КП "Комунсервіс" (дирек-
тор Мельник В.Т.), ПП "Універсал-2012" 
(керівник Холодов С.О.). Вони дійсно до-
бросовісно виконали свою роботу. Сорок 
шість робочих днів потрібно було май-
страм до повного завершення будівельних 
та ремонтних робіт. Три причепи битого 
скла вивезено на сміттєзвалище. Скільки 
ж треба було принести сюди бутилок, щоб 
затверджувати "здоровий спосіб життя"? 
І це все наші мешканці. Хотілося щоб ми 
всі - заводчани, дбали про майно громади 
і бережно до нього відносилися. Адже це 
дикунство трощити вікна, лавочки, пар-
кани і т.ін. Я думаю, ні один мешканець 
нашого міста себе дикуном не назве. То 
ж давайте поводитись достойно. А силу і 
енергію в нашому місті є де примінити. На 
масиві спиртокомбінату діють такі спор-
тивні споруди: велике футбольне поле, 
майданчик зі штучним покриттям для гри 
в міні-футбол, волейбольний майданчик зі 
штучним покриттям, баскетбольний май-
данчик, в зимовий період для катання на 
ковзанах - штучна водойма, тенісний корт, 
вуличні тренажери (сьогодні особливо по-
пулярні серед малечі, дорослих і людей до-
стойного віку), вуличні тенісні столи, ди-
тячий майданчик.

На масиві цукрозаводу: велике фут-
больне поле, майданчик зі штучним по-
криттям для гри в міні-футбол, дитячий 
майданчик, баскетбольний майданчик, в 

СТОР. 3  >>
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зимовий період - льодовий майданчик, в 
будівлі спорткомплексу тренажери, зал 
для занять з тайського боксу, шахово-
шашковий клуб.

В літній період ви можете долучитися 
до гри в пляжний футбол, волейбол на бе-
резі річки Сула. 

В місті Заводське за рахунок міського 
бюджету підтримуються найрізноманітні-
ші види спорту: аматорський футбол, ін-
васпорт, бойове мистецтво "Дракон", кіо-
кушин-карате, баскетбол, волейбол, теніс, 
шахи, тхеквондо, муай-тай, кікбоксинг; діє 
боксерський клуб "Алекс".

Спортсмени нашого міста виступають 

на змаганнях різного рівня і мають чималі 
заслуги.

Шановні заводчани! Спортивні споруди 
чекають на Вас. Хотілося б щоб ще більше 
громадян нашого міста: молодь, школярі, 
дорослі з дітьми, онуками виходили на 
спортивні майданчики активно займатися 
фізичною культурою і спортом і спільно 

формувати традиції і культуру здорового 
способу життя, престижу здоров'я; розви-
тку фізичних і морально - вольових зді-
бностей з метою гармонійного формуван-
ня особистості.

Бути вільним від шкідливих звичок та 
вести здоровий спосіб життя - це класно.

Л.МАЩЕНКО 

<< СТОР. 2

Д О К У М Е Н Т И

Про стан законності та боротьби із зло-
чинністю, охорони громадського поряд-

ку за результатами діяльності поліції 
у 2017 році

Керуючись пунктом 40 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію про стан 
законності та боротьби із злочинністю, 
охорони громадського порядку за резуль-
татами діяльності поліції у 2017 році при-
йняти до відома (додається).

2. Заслухати начальника Лохвицького 
відділу поліції на 33-му пленарному засі-
данні ради.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

23 січня 2018 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ    

Аналітична довідка
Про оперативну обстановку на терито-

рії міста Заводське за 12 місяців 2017 року.
 З метою посилення протидії злочин-

ності, вживаються заходи щодо реагуван-
ня на всі скарги громадян, проводяться 
профілактичні заходи з антигромадським 
елементом, активізується боротьба зі зло-
чинністю, покращується взаємодія з насе-
ленням.

Динаміка реєстрації повідомлень

466
393

514

829
778

2013 2014 2015 2016 2017

Реєстрація до ЄРДР кримінальних правопорушень.
Виходячи з аналізу оперативної обстановки протягом 2017 року до ЄРДР зареєстровано 136 кримінальних правопорушення у 
порівнянні з 185 за аналогічний період 2016 року, що на 26,4 відсотки менше.

Динаміка злочинності

143

113

146

185

136

2013 2014 2015 2016 2017

За останні роки спостерігається ріст реєстрації заяв та повідомлень.

По видам
- раптова смерть – 10
- тяжкі тілесні ушкодження – 1
- інші тілесні ушкодження – 33 
- крадіжка – 46, залишаються не розкрити-
ми – 24
- грабіж – 1
- розбій – 1
- шахрайство – 11, залишаються не роз-
критими – 6
- привласнення, розтрата майна – 1
- пожежа – 2, залишається не розкритим – 
1 
- дорожньо-транспортна пригода – 4
- заволодіння автотранспортом – 3, зали-
шаються не розкритими – 2 
- незаконний обіг наркотиків – 18
- інші – 5

Про стан застосування 
адміністративного законодавства 

Протягом 2017 року співробітниками 
Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській 
області виявлено 248 адміністративних 
правопорушення та складено 
адміністративні протоколи, серед яких:

- порушення правил дорожнього руху 
– 51

- керування ТЗ в стані алкогольного 
сп’яніння – 5

- вчинено насилля в сім’ї – 3
- куріння в невстановлених місцях – 73
- виготовлення самогону – 7
- розпиття спиртних напоїв у громадсь-

ких місцях – 87
- розпиття спиртних напоїв на 

виробництві – 2
- не виконання батьками обов’язків 

щодо виховання дітей – 9
- порушення правил перереєстрації 

мисливської зброї – 10
- інші – 1.

Начальник Лохвицького ВП 
ГУНП в Полтавській області 

майор поліції С.М.Сергієнко

Про стан законності та боротьби із зло-
чинністю за результатами діяльності 

прокуратури у 2017 році

Керуючись пунктом 40 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: Інформацію про стан за-
конності та боротьби із злочинністю за ре-
зультатами діяльності прокуратури у 2017 
році прийняти до відома (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

23 січня 2018 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ

Інформація про стан законності, захо-
ди щодо її зміцнення та результати діяль-
ності Лубенської місцевої прокуратури 
на території Заводської міської ради Лох-
вицького району протягом 2017 року.

Протягом 2017 року правоохоронни-
ми органами регіону вживалися заходи, 
спрямовані на зміцнення законності, по-
кращення криміногенної ситуації, захисту 
конституційних прав і свобод громадян та 
інтересів держави.

За вказаний період правоохоронними 
органами обліковано 136 кримінальних 
правопорушень, які вчинені на території 
Заводської міської громади, що на 26 % 
менше в порівнянні з 2016 роком.

У вчиненні 29 кримінальних правопо-

рушень обвинувальні акти відносно осіб, 
які їх скоїли, скеровані до суду.

Відсоток розкриття злочинів вчинених 
на території Заводської міської громади, 
становить близько 40 %.  Вказаний відсо-
ток незначно менший за районний та об-
ластні, які становлять  близько 47.

На території  Заводської громади умисні 
вбивства не вчинялися. Разом з тим вчине-
но  розбійний напад, який розкрито. Осо-
ба, яка вчинила даний злочин  раніше вже 
судима за розбій.  Даній особі за ініціати-
ви місцевої прокуратури в Апеляційному 
суді  Полтавської області обрано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою. 
Обвинувальний акт відносно даної особи 
скеровано до суду. Вироком Лубенського 
місцевого суду дану особу визнану винною 
у вчиненні даного злочину  та призначено 
покарання у вигляді 8 років позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна.

Вчинено на території громади також і 
грабіж, який розкрито, обвинувальний акт 
скеровано до суду. Вироком суду  особа за-
суджена.

Робота органів поліції щодо протидії 
незаконному обігу наркотичних засобів 
та психотропних речовин, в частині ви-
явлення фактів збуту наркотичних засобів 
у 2017 році, має незначну, але позитивну 
тенденцію. Протягом року задокументо-
вано 2 факти збуту наркотичних засобів.  
Особі оголошено про підозру, обрано за-
побіжний захід у вигляді тримання під 
вартою. Розгляд  кримінального прова-
дження на даний час триває в суді.

Турбує і ріст кримінальних правопору-
шень вчинених неповнолітніми на терито-
рії Заводської громади. Переважна їх кіль-
кість вчинена одним неповнолітнім. Тому 
у даному випадку, необхідно у ситуацію 
втрутитися і органу місцевого самовряду-
вання, депутатам, органам які здійснюють 
контроль у сфері охорони дитинства. 

Значними є вчинення і кримінальних 
правопорушень, відповідальність за які 
передбачена ст.190 Кримінального кодексу 
України  (шахрайство). Більше 10 осіб, жи-
телів Заводської громади, стали потерпіли-
ми від даного виду злочинів.  Громадянам 
потрібно бути обачними, виваженими при 
придбанні товарів через мережу інтернет.  
Адже безсумнівно перераховуючи кошти, 
за придбання товарів за спокусливими 
цінами, покупець розпочинає обміркову-
вати про свої дії, нажаль, лише після нео-
тримання відповідного товару, вітсутності 
мобільного зв’язку з продавцем.

Плинність керівного складу Лохвицько-
го ВП, так і слідчого відділу, недостатність 
їх контролю впливає на ефективність до-
судового розслідування. Кількість про-
ваджень, в яких не приймались остаточні 
рішення,  за наявності підстав були зна-
чними, що підлягало втручання у дану си-
туацію як місцевої прокуратури так і про-
куратури області.  Як наслідок,  місцевою 
прокуратури начальнику ГУНП в Полтав-
ській області та Лохвицького ВП внесено 
відповідні документи прокурорського ре-
агування. 

СТОР. 4  >>
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Про направлення вільних лишків

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», пунктом 7 статті 78 
Бюджетного кодексу України. 

РІШЕННЯ РАДИ

Звіт про виконання міського бюджету 
за 2017 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 2017 рік 
по доходах у сумі 24 688 719, 00 грн., в тому 
числі:

- доходи загального фонду 23 703 313, 00 
грн.;

- доходи спеціального фонду 985 406, 00 
грн.

2. Затвердити звіт про виконання місь-
кого бюджету за 2017 рік по видатках у 
сумі 26 836 122,00 грн., в тому числі:

- видатки загального фонду 22 237 082, 
00 грн.;

- видатки спеціального фонду 4 599 040, 
00 грн..

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

23 січня 2017 року рішення №3

РІШЕННЯ РАДИ

Протягом 2017 року не допущено по-
рушень конституційних прав громадян 
при здійсненні досудового розслідування.  
Підозри особам без наявності достатніх 
підстав не оголошувались. Виправдуваль-
ні акти  не виносились. 

Питання неможливості здійснення пра-
восуддя у Лохвицькому районному суді, 
також суттєво відображається  на  сво-
єчасності проведення ряду слідчих дій у 
певних кримінальних провадженнях.

На даний час криміногенна ситуація на 
території громади є контрольована, та за-
вдяки спільним зусиллям правоохоронних 
органів  району, громади може бути покра-
щена.

Заступник керівника Лубенської місце-
вої прокуратури радник юстиції В.Фурса

<< СТОР. 3

ДОХОДИ:
Бюджет Заводської міської ради 

на 2017 рік затверджений рішенням 
дев’ятнадцятої сесії міської ради сьомого 
скликання 23.12.2016 року. 

Всього за рік до бюджету міської ради 
надійшло коштів по загальному фонду 
у сумі 23 703 313,00 грн. при плані 27 860 
000,00 грн., що становить 85%; по спеці-
альному фонду бюджету - 985 406,00 грн. 
при плані 1 327 764,00 грн., що становить 
74% (в тому числі батьківська плата за хар-
чування дітей у дитячих садках 299 795,00 
грн.). Зведений бюджет виконано на 84%.

До бюджету міської ради надійшла 
субвенція з районного бюджету на фінан-
сування міських програм «Програми роз-
витку дошкільної освіти в м.Заводське» та 
«Програми розвитку культури та творчос-
ті в м.Заводське» в сумі 5 922 200,00 грн.

На фінансування Проекту «Розвиток 
спортивної бази, як важлива складова 
процесу повноцінного розвитку людини» 
крім коштів громади надійшло 10 000,00 
грн. від Токарівської сільської ради та 600 
000,00 грн. з обласного бюджету.

З державного бюджету надійшли кошти 
в сумі 450 000,00 грн. на капітальний ре-
монт спорткомплексу.

Невиконання надходжень по орендній 
платі за землю з юридичних осіб в зв’язку 
з тим, що з 1 січня поточного року основне 
бюджетоутворююче підприємство міста 
ТзОВ «РАЙЗ-ЦУКОР» припинило сплачу-
вати платежі за оренду землі до бюджету 
громади міста. На протязі тривалого пері-
оду велася активна переписка між адміні-
страцією підприємства та апаратом місь-
кої ради. Після того як проведена робота 
результату не принесла, була проведена 

мирна акція протесту біля елеватора. На-
слідком є те, що до колегії ради надійшло 
клопотання-звернення від підприємства-
боржника і двадцять п’ятою сесією місь-
кої ради сьомого скликання було ухвалене 
рішення про зменшення плати до 4,8 млн.
грн.

ВИДАТКИ:
Всього за 2017 рік профінансовано ви-

датків на суму по загальному фонду 22 237 
082 грн., в тому числі КП "Комунсервіс", як 
одержувач коштів у мережі міської ради 1 
380 000 грн.; по спеціальному фонду 4 599 
040 грн. (02 фонд на харчування дітей за 
рахунок батьківської плати 359 791 грн.); 
7764 грн. (03 фонд спонсорські кошти, на 
придбання газонокосарки для ДНЗ «Ма-
лятко»); 4 231 485 грн. (07 фонд капітальні 
видатки за рахунок передачі коштів із за-
гального до спеціального фонду).

Видатки по «Програмі розвитку до-
шкільної освіти в м.Заводське (фінансуєть-
ся два дитячі садки "Теремок" і "Малятко") 
становлять загальний фонд 8 016 971 грн., 
спеціальний фонд 723 961 грн., батьківська 
плата 359 791грн. та спонсорські кошти 7 
764 грн. Всього на освіту за 2017 рік вико-
ристано 9 108 487грн. Виплачується заро-
бітна плата 81 працівнику, відпускні, до-
помога на оздоровлення та відрахування 
до соціальних фондів виплачені в повному 
обсязі. Видатки на харчування проведені у 
сумі всього 663 468 грн. за рахунок бюдже-
ту 303 677 грн. та 359 791 грн. за рахунок 
батьківської плати. 296 дітей у садочках, 14 
груп. Вартість дітодня 15,00 грн. на протязі 
звітного року, дітей - пільгових категорії 
всього 66 чоловік. За звітний період 37598 
дітоднів відвідування.

За рахунок загального фонду бюджету 
проводиться придбання предметів, облад-
нання та господарського інвентаря, мате-
ріалів для проведення поточного ремонту 
установ, миючих засобів, кухонного інвен-
таря, постільної білизни, матрасів на за-
гальну суму 238 257грн., придбання меблів 
(ліжка, столи, шафи, тумби, лавочки) всьо-
го на суму 323 493 грн. та за рахунок спеці-
ального фонду бюджету придбані основні 
засоби (бойлер, холодильник, електропли-
ти, електром’ясорубка, дитячі гірки) на за-
гальну суму 217 953грн.

Оплата послуг (крім комунальних) за 
звітний період здійснено по загально-
му фонду на загальну суму 251 319 грн., в 
тому числі послуги по поточному ремонту 
стелі приміщення ДНЗ «Теремок» вартістю 
37 531 грн., послуги по поточному ремонту 
водопостачання, опалення ДНЗ «Малят-
ко» 8 326 грн., по поточному ремонту ого-
рожі ДНЗ «Малятко» 99 577 грн. 

За рахунок спеціального фонду бюдже-
ту проведено Реконструкція даху ДНЗ «Те-
ремок»» на суму 513 772 грн.

Проводиться виплата відряджень педа-
гогічним працівникам дитячих садків, які 
перебували на курсах підвищення кваліфі-
кації. Всього за звітний період виплачено 
7 905 грн.

Оплата за енергоносії становить 877 662 
грн. Видатки на електроенергію – 167 385 
грн.; на водопостачання та водовідведення 
– 60 022 грн.; газ – 650 255грн.

Видатки по «Програмі розвитку куль-
тури та творчості в м.Заводське (фінансу-
ється БК №1, БК№2) становлять загальний 
фонд 1 745 556 грн., спеціальний фонд 51 
199 грн. Всього видатки за 2017 рік станов-
лять 1 796 755 грн. Заробітна плата випла-
чується 17 працівникам, відпускні, допо-
мога на оздоровлення та відрахування до 
соціальних фондів виплачені в повному 
обсязі. 

За рахунок загального фонду бюджету 
проводиться придбання предметів, облад-
нання та господарського інвентаря, мате-
ріалів для проведення поточного ремонту 
установ, придбані новорічні прикраси, гір-

лянди, маршовий барабан, стенд, стільці; 
проведена підписка на загальну суму 78 
647 грн.

За рахунок спеціального фонду придба-
ні двері для МБК №2 на суму 9 700 грн.

Сума відрядних 4 923 грн.
Проведено ряд святкових заходів та 

здійснена оплата транспортних послуг по 
перевезенню пасажирів під час святкових 
міроприємств. Всього на ці цілі за рахунок 
міської програми використано 245 389 грн. 

Оплата за енергоносії становить 183 957 
грн. в тому числі за електроенергію – 141 
178 грн.; водопостачання і водовідведення 
–2 779 грн., придбано вугілля – 40 000 грн.

За рахунок спеціального фонду виго-
товлено проектно-кошторисну докумен-
тацію та проведено експертизу проекту 
«Капітальний ремонт міського Будинку 
культури №2 по вул. Жукова,1 м. Заводське 
Лохвицького району Полтавської області» 
на суму 41 499 грн.

Видатки на КФК 0170 «Організаційне , 
інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради, 
міської, селищної, сільської рад та їх вико-
навчих комітетів» становлять по загаль-
ному фонду 4 278 221 грн., спеціальному 
фонду 23 786 грн. Всього видатки на 2017 
рік 4 302 007 грн. Виплачується заробітна 
плата 19 працівникам , відпускні, допомо-
га на оздоровлення і нарахування до соці-
альних фондів оплачені в повному об’ємі. 
Проводиться придбання господарського 
інвентаря, канцтоварів, фарби, матеріалів 
для обслуговування оргтехніки, обладнан-
ня, комплектуючих , програмної продукції 
,запасних частин для автомобілів, бензину 
і газу всього на суму 170 943 грн. За раху-
нок спеціального фонду придбано 2 комп-
лекти оргтехніки на суму 23 786 грн.

Витрати на телекомунікаційні послу-
ги, інтернет, послуги з обслуговування 
комп’ютерних програм (ліцензії, дистан-
ційний супровід), друкування газети, по-
слуги охорони, послуги банку. Всього за 
послуги оплачено 70 215грн.

Видатки на відрядження працівників 
становлять 35 367грн.

Оплата енергоносіїв по міській раді 
104 701 грн., в тому числі: газ - 81 690 грн., 
електроенергія - 23 011грн. 

По благоустрою міста використано ко-
штів всього 8 912 504 грн., в тому числі за-
гальний фонд 5 676 410 грн., спеціальний 
фонд 3 236 097грн. 

Заробітна плата виплачується 14-ти 
працівникам з 01.01.2017 року по 31.12 
2017 року та на 17-ти працівникам з 01.04. 
по 10.10. звітного року. Відпускні, допомо-
га на оздоровлення і нарахування до соці-
альних фондів працівників відділу «Благо-
устрій» оплачені в повному об’ємі. В тому 
числі проводиться фінансування КП «Ко-
мунсервіс». Всього за звітний рік передано 
поточні і капітальні трансферти у розмірі 
2 460 999 грн., в тому числі по загальному 
фонду 1 380 000 грн. по спеціальному фон-
ду та 1 080 999 грн.

Оплачується зовнішнє освітлення ву-
лиць міста - 639 458 грн. 

По міській програмі «Міське освітлення 
» виплачено 480 000 грн., роботи викону-
вало КП «Комунсервіс».

Проводилось придбання фарби, гос-
подарського інвентаря, знарядь праці, за-
пасних частин, масла, крім того придбаний 
бензин для косіння та підрізання дерев. 
Придбані елементи благоустрою за раху-
нок спеціального фонду на суму 78 000 грн. 
та туалетна кабіна на суму 47 300 грн.

На протязі 2017 року було проведено 
видатки по Громадському бюджету. За ра-
хунок загального та спеціального фонду 
використано 308 391 грн. по п’яти проек-
тах.

Проведено поточний та капітальний 

ремонт доріг та тротуарів міста на загаль-
ну суму 1 613 209 грн..; нанесена дорожна 
розмітка, вартість якої становить 14 504 
грн.;

Виконано роботи по ремонту декора-
тивної водойми на суму 69 962 грн.

За рахунок спеціального фонду оплаче-
ні роботи по реалізації Проекту «Розви-
ток спортивної бази, як важлива складова 
процесу повноцінного розвитку людини» 
в розмірі 1 452 186 грн.

Виготовлена проектно-кошторисна до-
кументація на об’єкти на суму 86 000грн. 

За звітний період з бюджету міської 
ради до районного бюджету перерахована 
субвенція в сумі 210 000,00грн., в тому чис-
лі: заробітна плата медичних сестер 84 000 
грн. по школах; нарахування на заробітну 
плату 19 000 грн. ; харчування учнів стар-
ших класів по рішенню виконкому міської 
ради 45000,00грн.; для пришкільних табо-
рів по школах 42 000 грн.;

20 000 грн. на поточний ремонт медич-
ного обладнання для лікарні.

З бюджету міської ради передано Іншу 
субвенцію в розмірі 1 000 000 грн. на до-
будову Заводської ЗОШ №1.

По соціальному захисту по «Комплек-
сній програмі соціального захисту на-
селення в м.Заводське» за звітний період 
2017 року видатки становлять 500 000грн. 
В тому числі :

- допомога на поховання громадян пра-
цездатного віку, які на момент смерті ніде 
не працювали і не були зареєстровані в 
центрі зайнятості - 16 000 грн.;

- матеріальна допомога малозабезпече-
ним громадянам міста - 381 000 грн.;

- матеріальна допомога учасникам бо-
йових дій на території інших держав - 22 
500 грн.;

- до річниці з дня аварії на Чорнобиль-
ській АЕС - 27 500 грн.;

- матеріальна допомога випускникам, 
що закінчили школу та технікум з відзна-
кою - 7 500 грн.;

- учасникам АТО - 27 500 грн.;
- учасники другої світової війни - 18 000 

грн.
Інші видатки - 842 262 грн., в тому числі 

загальний фонд - 805 612 грн., спеціальний 
фонд 36 650 грн.:

- послуги банку - 5000 грн.;
- ТРК «Астра» - 120 000 грн.;
- МП «Розвитку та підтримки спортс-

менів-інвалідів та спортсменів бойо-
вого мистецтва «Дракон», кіокушин-
карате, баскетболістів, волейболістів, 
шахістів тхеквондо, муай-тай, кікбоксингу 
м.Заводське на 2017р. - 100 000 грн.;

- МП «Правопорядок» - 70 000 грн.;
- МП «Розвитку настільного тенісу та 

мініфутболу» - 10 000 грн.;
- членські внески асоціаціям - 5 046 грн.;
- МП «Розвитку боксу» - 45 000 грн.;
- МП «Веселкові кольори» - 35 000 грн.;
- МП «Розвитку міжнародного співро-

бітництва» - 21 000 грн.;
- МП «Підвищення енергоефективнос-

ті, енергозбереження та утримання і мате-
ріального забезпечення» - 190 766 грн.;

- МП «Розвитку аматорського футболу» 
- 230 000 грн.;

- виготовлення друкованої продукції 
(календарі, прапори) - 10 450 грн.

С.ІЩЕНКО головний бухгалтер

СТОР. 5  >>
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Д О К У М Е Н Т ИВИРІШИЛИ: 1. Направити 639  566,00 
грн. вільного залишку бюджетних коштів 
загального фонду, що утворився станом на 
01.01.2018 року по загальному фонду:

- КФК 0150 «Організаційне, інформа-
ційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, ра-
йонної ради, районної у місті ради (у разі 
її створення), міської, селищної, сільської 
рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 2274 
«Оплата природного газу» 15  678,00 грн.( 
постачання та розподіл природного газу);

- КФК 1010 «Надання дошкільної осві-
ти» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 
118  388,00 грн.(постачання та розподіл 
природного газу);

- КФК 9710 «Субвенція з міського бю-
джету на утримання об’єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об’єктів спільного 
користування» КЕКВ 2620 Поточні транс-
ферти органам державного управління 
інших рівнів» 450  000,00 грн. (придбання 
системи цифрової візуалізації рентгенів-
ських зображень для Заводської лікарні);

- КФК 5041 «Утримання та фінансо-
ва підтримка спортивних споруд» КЕКВ 
2240 «Оплата послуг (крім комунальних) 
37  000,00 грн. (вогнезахисне оброблення 
даху, встановлення охоронної сигналізації, 
послуги охорони приміщення спортивно-
го комплексу), по спеціальному фонду:

- КФК 0150 «Організаційне, інформа-
ційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, ра-
йонної ради, районної у місті ради (у разі 
її створення), міської, селищної, сільської 
рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів дов-
гострокового користування 18 500,00 грн. 
( придбання багатофункціонального при-
строю в кількості 2 штуки).

2. Затвердити профіцит загального 
фонду бюджету в сумі 18 500,00 грн.

3. Затвердити дефіцит спеціального 
фонду бюджету в сумі 18 500,00 грн. дже-
релом покриття якого визначити вільний 
залишок бюджетних коштів, що утворився 
станом на 01.01.2018р.по загальному фон-
ду бюджету.

4. Бухгалтерії міської ради внести змі-
ни в помісячний розпис бюджету на 2018 
рік.к.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

23 січня 2018 року рішення №4

<< СТОР. 4

Про затвердження звіту 
МГО «Правопорядок»

Керуючись статтею 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: Звіт голови місцевої гро-
мадської організації «Правопорядок» при-
йняти до відома та затвердити (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

23 січня 2018 року рішення №5

РІШЕННЯ РАДИ

Про виконану роботу МГО «Правопо-
рядок» в період з 01.01.2017 по 30.12.2017

За вищевказаний час членами МГО 
«Правопорядок» проведено 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 профілактична 

робота з неповнолітніми по дотриманню 
режиму перебування на території міста у 
вечірній час, розпивання спиртних напоїв.

Патрулювання здійснювалось по марш-
рутах затверджених апаратом міської ради. 
Особлива увага зверталась на збереження 
комунальної власності міста. Попередже-
но крадіжки декількох лавочок та іншого 
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: 
11.01.2017р. складено адмін. протокол 

за частиною І ст. 178 КупАП України на гр. 
– винесено попередження. 

21.02.2017р. складено адмін. протокол 
за частиною ІІ ст. 178 КупАП України на 
гр. Д.Ю.І.– штраф 67грн. 

27.03.2017р. складено адмін. протокол 
за частиною І ст. 173 (вживання алкоголь-
них напоїв в громадському місці) на гр. 
Г.С.В.– штраф п’ять неоподаткованих міні-
мумів доходів громадян.

15.04.2017р. складено адмін. протокол 
за частиною І ст. 178 КупАП України на гр. 
Г.І.І.– винесено попередження. 

10.05.2017р. складено адмін. протокол 
за частиною І ст. 178 КупАП України на гр. 
П.О.С.– винесено попередження. 

12.06.2017р. надано інформацію праців-
никам поліції, яка була отримана від жите-
лів міста Заводське, громадянин гр. Б.О.І. 
займається виготовленням і збутом нарко-
тичних речовин. 

Після огляду помешкання, яке було 
проведено з дозволу суду інформація під-
твердилася.

01-20.07.2017р. під час патрулювання з 
працівниками поліції здійснювалася пере-
вірка осіб, що перебувають пі адміністра-
тивним наглядом.

18.09.2017р. складено адмін. протокол 
за частиною ІІст. 173 КупАП України на гр. 
Л.В.М. – винесено попередження. 

Систематично припиняли порушення 
санітарних норм на міському басейні та 
пляжах р. Сула та р. Артополот (прання 
коврів, брудного одягу), а також прово-
дились профілактичні бесіди про недопу-
щення розпиття спиртних напоїв поблизу 
місць масового відпочинку громадян.

За звітний період по міській програмі 
«Правопорядок» встановлено п’ять камер 
відеоспостереження, планується встанов-
лення трьох камер в районі залізнодорож-
нього вокзалу та в місцях де найбільше по-
рушується громадський порядок. 

Проведено профілактичні бесіди по не-
допущення розпиття спиртних напоїв та 
збереження комунальної власності серед 
студентів Лохвицького технологічного 
технікуму Полтавської державної аграрної 
академії. Подібні бесіди плануються про-
вести на батьківських зборах і серед учнів 
міських шкіл та СПТУ-32.

Проведено профілактичні бесіди з меш-
канцями м. Заводське 1999р. народження, 
які порушували режим перебування непо-
внолітніх в громадських місцях після 22.00 
год. вечора.

Сумісно з працівниками поліції систе-
матично проводяться рейди на рахунок 
виявлення та документування випадків 
незаконного обігу наркотичних речовин. 

Проведено індивідуальні профілактич-
ні бесіди з громадянами які схильні до 
вживання алкогольних напоїв та нарко-
тичних засобів:

1.В.Г.Р. (1984р. народження);
2.К.Р.В (1983р. народження);
3.П.А.П. (1992р. народження);

4.В.С.П. (1985р. народження).
5.М.П.В. (1984р. народження);
6.С.С.Г. (1977р. народження);
7.Є.С.О. (1978р. народження);
8.Л.В.М. (1961р. народження);
9.Ч.О.В. (1992р. народження);
Планується проведення профілактич-

них бесід по недопущенні сепаратизму та 
хуліганських дій у навчальних закладах та 
трудових колективах міста.

С.КРИВОШЕЯ 
голова МГО «Правопорядок»

Про затвердження звіту 
комунального ринку

Керуючись статтею 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: Звіт директора кому-
нального ринку прийняти до відома та за-
твердити (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 
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Звіт про роботу Червонозаводського 
комунального ринку за 2017 рік. 

 
На території, яка виділяється в суботні 

дні для проведення торгівлі продовольчи-
ми і промисловими товарами, всередньо-
му розміщується 280 – 300 торгових точок. 
Це приблизно 570 – 600 торгових місць. В 
весняно-літній період цей показник був 
більший на 10 – 15 відсотків.

Утримання одного торгового місця при 
рентабельності 10 відсотків становить 7.00 
грн за одне торгове місце (2м/квадратні). 
Така вартість діє з 1 лютого 2017р., а до 
цього з 2011 року ціна на реалізацію по-
слуг не змінювалася і становила 6.00 грн.

За 2017рік нашим підприємством реалі-
зовано послуг на суму 216.7 тис.грн. за 52 
суботні дні. Пенсіонери, які продають про-
дукцію свого підсобного господарства на 
ринку м. Заводського, звільнені від сплати 
послуг по утриманню торгових місць.

На даний період на ринку працює 5 чо-
ловік; з них 3 чол.- за скороченим робочим 
графіком на 0,35 ставки. Це прибиральник 
території і два контролери.

Своєчасно і в повній сумі підприєм-
ством виплачується заробітна плата, спла-
чується до бюджету єдиний соціальний 
внесок, податок з доходів фізичних осіб, 
військовий збір, екологічний податок. 
До 2017року сплачували податок на при-
буток. На жаль у цьому році в зв’язку зі 
значним зменшенням торгових місць на 
ринку, а також деякими несприятливими 
дощовими погодніми умовами в суботні 
дні і обов’язковою сплатою до бюджету 
єдиного соціального внеску, нарахованого 
на різницю між мінімальною заробітною 
платою і фактично нарахованою (а це сума 
за рік становить -10.7тис.грн.) одержали 
збитки в сумі 3.8 тис.грн.

З метою зменшення витрат на утри-
мання торгових місць ми мінімізували 
послуги сторонніх організацій, крім на-
дання приміщення в оренду, проведення 
профдезінфекції,обслуговування касо-во-
го апарата, водопостачання, водовідведен-
ня ,електроенергії і програмного забезпе-
чення Медок.

Для зручності і естетичного вигляду 
побудували торгівельні при-лавки, лавоч-
ки, декоративні клумби, посадили дерева і 
квіти.

Комунальний ринок не стоїть осторонь 
життя нашого прекрасного міста Завод-

ське. Так в цьому році за кошти нашого 
підприємства було проведено реконструк-
цію знака «Заводське», що знаходиться на 
вїзді в місто, а також взяли активну участь 
у святкуванні Дня міста.

Адміністрація ринку постійно узго-
джує з міською радою питання режи-
му роботи ринку, планування вуличної 
торгівлі,забезпечення розвитку матеріаль-
но-технічної бази і інше.

Реалізація мяса, молока і молокопро-
дукції проводиться у критому павільйоні. 
Реалізація живої худоби, птиці, кормів, 
домашніх тварин, посадкового матеріалу, 
плодово-ягідних культур, овочевої і квіт-
кової розсади, а також с/г продуктів про-
водиться у спеціально-відведених місцях з 
обов’язковим дотриманням санітарно-епі-
деміологічних вимог.

Щоб робота ринку не погіршувала сані-
тарний та екологічний стан місцевості і не 
впливала негативно на умови проживання 
населення адміністрація ринку несе відпо-
відальність за санітарний і протипожеж-
ний стан території.

І на закінчення хочеться побажати усім 
жителям нашого міста добробуту і ще раз 
добробуту. Тоді і купівельна спроможність 
населення буде значно вища і будуть більш 
задоволені як покупці так і продавці.

 
В.ЛИСЕНКО 

директор комунального ринку

Про затвердження звіту 
КП «Комунсервіс»

Керуючись статтею 25  Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: Звіт директора КП «Ко-
мунсервіс» прийняти до відома та затвер-
дити (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 
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Підсумки роботи КП «Комунсервіс» 
за 12 місяців 2017 році. Результати гос-

подарської діяльності у поточному році.

Робота нашого підприємства - це по-
всякденні турботи про людей, створення 
затишку, комфорту в оселях мешканців 
нашого міста. Від роботи нашого підпри-
ємства залежить настрій, комфорт наших 
жителів.

Підприємство надає такі види кому-
нальних послуг:

- надання послуг по утриманню будин-
ків, споруд та прибудинкової території;

- послуги з централізованого водопос-
тачання;

- послуги з централізованого водовідве-
дення;

- послуги з вивезення ТПВ з приватного 
сектора, кооперативів, ОССБ;

- авто послуги;
- роботи по благоустрою міста, в тому 

числі обслуговування цвинтарів та утри-
мання полігону ТПВ.

Наше підприємство почало працювати 
з 1 лютого 2011 року. Ми, як і всі, гостро 
відчуваємо проблеми держави (постійне 
підняття цін на пальне, підняття тарифів 
на електроенергію).

Незважаючи на всі проблеми, підпри-
ємство безперебійно забезпечує потреби 
міста в житлово-комунальних послугах. 

На протязі року силами нашої органі-
зації проводились роботи аварійно-від-
новлювального порядку на по будинкових 
системах електро, водопостачання та во-
довідведення.

Постійно надавались послуги пічників 
СТОР. 6  >>
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<< СТОР. 5

Д О К У М Е Н Т Из обстеження та прочистки ДВК в помеш-
каннях жителів міста. У весняно-літній 
період обкошувалася прибудинкова тери-
торія. 

Підприємство забезпечило надання по-
слуг по обслуговуванню житлового фонду 
згідно переліку подання послуг, що обу-
мовлено в договорі.

Отримано дохід в сумі 5 577,00 тис.грн. 
Витрати 5 552,00 тис.грн.
Результати:
Прибуток 25,00 тис. грн.
В розрізі видів діяльності
По житловому фонду:
На балансі підприємства знаходиться 

59 житлових будинків загальною площею 
59 153 м2. 

Надано послуг на суму 671,5 тис.грн.
Заборгованість споживачів станом на 

01.01.2018 р. 214,9 тис.грн.
По центральному водопостачанню:
На балансі 6 свердловин, 3 водонапірні 

башти, 28 км водопровідних мереж.
3 030 абонентів (населення)
15 бюджетних установ, 57 інші спожи-

вачі.
За 12 місяців 2018 року відпущено спо-

живачам 182,4 тис м3 води, надано послуг 
на 1 273,4 тис.грн.

Заборгованість споживачів становить 
на 01.01.2018 р. 114,5 тис.грн.

По центральному водовідведенню:
На балансі 6 КНС, 20 км каналізаційних 

мереж.
Централізованим водовідведенням за-

безпечено:
1779 абоненти (населення)
11 бюджетних установ
42 інші споживачі.
За 12 місяців 2017р. від споживачів при-

йнято 133,2 тис.м3 стоків, надано послуги 
на суму 1 183,8 тис.грн.

Заборгованість споживачів станом на 
01.01.2018 р. 81,7 тис.грн.

Проведено ремонт водогону на масиві 
"Гора" – 59,5 тис.грн., та в с.Токарі – 16,52 
тис.грн.

По вивезенню ТПВ:
Централізованим вивезенням ТПВ охо-

плено:
1540 абоненти(населення, кооперати-

вів, приватного сектора)
10 бюджетних установ
76 інші споживачі.
За 12 місяців поточного року вивезено 

68,3 тис.м3 сміття, надано послуг на суму 
244,7 тис.грн. , борг – 9,6 тис.грн.

КП «Комунсервіс» згідно графіка та за 
заявками надавались послуги з вивезення 
ТПВ мешканцям та установам територі-
альних громад с.Токарі та с.Піски.

По користуванням звалищем:
Прийнято від споживачів (організацій, 

самовивіз) 4,4 тис.м3 відходів, надано по-
слуг на суму 78,1 тис.грн., борг – 6,2 тис.
грн.

На кошти міського бюджету в сумі 6.5 
тис.грн. упорядковано біотермічну яму.

По благоустрою:
За 12 місяців 2017 р. виконано робіт на 

суму 1 358,0 тис.грн. З них на:
- облаштування та ремонт мереж ву-

личного освітлення використано 202,2 тис.
грн.;

- утримання цвинтарів - (зарплата ро-
бітників, обкошування території, вивезен-
ня сміття, розчищення снігу)-169,9 тис.
грн.; 

- на утримання вуличних мереж (ви-
везення соле-піщаної суміші, розчищення 
снігу, обкошування узбіч доріг) витрачено 
97,4 тис.грн.; 

- вивезено сміття в кількості 5 507 м3, в 
тому числі ліквідовано 287 несанкціонова-
них сміттєзвалищ, на суму 560,2 тис.грн.; 

- виконано інших робіт, пов’язаних 
з обслуговуванням свят, спортивних та 

культурних заходів, обпилюванням де-
рев за допомогою телескопічної вишки на 
суму 328,3 тис.грн. 

Вуличне освітлення: 
Освоєно коштів на суму 480,0 тис.грн. 

Змонтовано 22 світильники по вул.Ватуті-
на, Озерна, Привокзальна та встановлено 
105 світлодіодних лам потужністю від 30 
до 50 Вт.

Змонтовано ліхтарну лінію по вул.Ма-
тросова, 22 з установленням двох світиль-
ників. Прокладено 250 м СІПу на масиві 
Автоколона та закомплектовані 125 м/п 
ліхтарної лінії по вул.Польова.

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

На масиві Рудка здійснено перехід на 50 
-ватні лампи в кількості 120 шт. та відре-
монтовано 45 світильників з заміною кор-
пусів та стекол.

На масиві Автоколона відремонтовано 
20 світлоточок. Проведено ремонт п’яти 
шаф обліку з заміною лічильників, тайме-
рів та інших комплектуючих (вул.Вишне-
ва, вул.Пушкіна, масив Гора та Рудка) 

Авто послуги:
За поточний період надано послуг на 

суму 50,3 тис.грн. населенню та організа-
ціям міста з вивезення рідких побутових 
відходів, перевезення вантажів та вико-
нання земляних робіт екскаватором.

Об’єкти соціальної сфери
Крім того за кошти міського бюджету 

виконані такі роботи:
- ремонт водопровідної мережі в ДНЗ 

«Пролісок» - 4,7 тис.грн.;
- ремонт стелі ДНЗ «Теремок» - 31,28 

тис.грн.
- поточний ремонт ДНЗ «Малятко» - 6,9 

тис.грн.;
- ремонт огорожі ДНЗ «Малятко» - 82,98 

тис.грн.;
- ремонт спортивного комплексу - 13,5 

тис.грн.
В.МЕЛЬНИК 

директор КП «Комунсервіс»

Про виконання програми 
економічного і соціального
розвитку міста за 2017 рік

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про ви-
конання програми економічного і соціаль-
ного розвитку міста за 2017 рік (додаєть-
ся).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 
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ВСТУП
Програма економічного і соціального 

розвитку м. Заводське Лохвицького ра-
йону Полтавської області на 2017 рік та 
основних напрямків розвитку (далі – Про-
грама) розроблена виконавчим комітетом 
Заводської міської ради спільно з депута-
тами міської ради відповідно до Законів 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соці-
ального розвитку України» та інших нор-
мативно-правових актів.

В основу Програми покладені положен-
ня Стратегічного плану розвитку міста 
Заводське до 2020 року, Генеральний план 
міста, проекти розвитку, міські програми 
та звернення мешканців міста.

Програма розроблена з метою виро-
блення єдиної соціальної і економічної по-

літики розвитку м.Заводське у 2017 році 
економічно обґрунтованого використан-
ня бюджетних коштів є передумовою для 
виконання положень стратегічного плану 
розвитку міста до 2020 року.

Ця програма є планом реальних дій і ін-
струментом для організації міською радою 
успішного розвитку і нарощування добро-
буту міста, підвищення його престижу в 
співпраці з владними структурами, під-
приємствами, громадськими організація-
ми, всіма верствами населення у вирішен-
ні проблеми розвитку міста, відстоювання 
його інтересів в районних, обласних та 
центральних органах влади.

Основні зусилля в реалізації Програми 
будуть направлені на забезпечення покра-
щення життєдіяльності та благополуччя 
мешканців міста, це перш за все: розбудо-
ва інфраструктури (дорожньої, торгової, 
соціальної, культурної, тощо), поліпшення 
інвестиційного клімату з метою залучення 
інвестицій та реалізацію проектів, подаль-
ший розвиток комунального господар-
ства, відновлення культурної спадщини та 
розвиток спорту.

В програмі сформульовані проблеми, 
які постануть перед місцевою радою і бу-
дуть потребувати вирішення в перспекти-
ві, в тому числі і в 2017 році.

В процесі реалізації Програми поліп-
шиться інвестиційний клімат, поліпшать-
ся соціальні стандарти та якість життя 
мешканців міста.

МЕТА ПРОГРАМИ
Для покращення ситуації та вирішення 

проблемних питань розвитку міста Завод-
ське в Програмі визначено мету та основні 
напрями її досягнення.

Основною метою Програми є підтрим-
ка розвитку підприємств малого та серед-
нього бізнесу, розв’язання соціальних про-
блем та підвищення добробуту населення.

Пріоритетними напрямками розвитку 
міста Заводського у 2017 році є – стабіліза-
ція економічного розвитку на основі влас-
ного потенціалу, посилення інвестиційної 
активності та удосконалення механізмів 
управління розвитком міста та внаслідок 
цього підвищення конкурентоспромож-
ності міста, підвищення стандартів життя 
та покращення добробуту населення, за-
безпечення належного функціонування 
комунальної інфраструктури, доступності 
комунальних послуг та дотримання соці-
альних стандартів.

У 2017 році діяльність міської ради буде 
направлена на мобілізацію та концентра-
цію всіх наявних ресурсів для реалізації 
завдань та заходів з проведення реформу-
вання міського господарства.

Для досягнення цієї мети міська рада, 
виконавчий комітет спільно з суб’єктами 
господарювання, громадськими органі-
заціями, мешканцями міста розробляє та 
реалізує заходи з розвитку інфраструкту-
ри міста, тим самим забезпечуючи ком-
фортні умови для життєдіяльності в місті; 
впроваджує активну соціальну політику, 
спрямовану на покращення якості життя 
всіх верств населення. Впроваджує заходи: 
по покращенню водопостачання та водо-
відведення, по виготовленню проектно-
кошторисної документації будівництва 
очисних споруд, по подальшій оптимізації 
в сфері благоустрою та природоохорон-
них заходах, по покращенню стану доріг, 
по чистоті та охайності вулиць та дворів, 
по облаштуванню місць для відпочинку 
мешканців міста та гостей, по створенню 
нових елементів благоустрою.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТА 
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО 
ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

1. Створення належних умов для якіс-

ного рівня життя населення міста.
2. Забезпечення сприятливого інвести-

ційного клімату в рамках реалізації про-
ектів, спрямованих на підвищення кон-
курентноспроможності та привабливості 
міста.

3. Запровадження новітніх технологій 
та інноваційних проектів для подальшого 
розвитку суб'єктів господарювання.

4. Раціональне використання виробни-
чого потенціалу міста, людських та при-
родних ресурсів, всебічна підтримка та 
сприяння виробничим підприємствам, які 
реалізовують інвестиційні проекти у від-
повідності до вимог законодавства.

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

6. Покращення управління комуналь-
ним майном та земельними ресурсами, 
реалізація програми розвитку земельних 
відносин на території Заводської міської 
ради Лохвицького району, Полтавської 
області на 2014 – 2020 роки та програми 
«Підвищення енергоефективності, енер-
гозбереження та утримання і матеріально-
го забезпечення соціальних та культурних 
об’єктів комунальної власності в м. Завод-
ське на 2016 – 2025 р.р.»

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

8. Забезпечення стабільної та ефек-
тивної роботи житлово-комунального 
господарства міста, реалізація програм 
та проектів: «Заміни вводів систем водо-
постачання багатоквартирних житлових 
будинків в м. Заводське, Лохвицького ра-
йону, Полтавської області» на 2016 – 2021 
роки, «Міське освітлення», «Благоустрій», 
реконструкції і модернізації систем во-
допостачання та водовідведення міста, 
підвищення ефективності тарифної та 
енергозберігаючої політики. Активіза-
ція роботи щодо підтримки створених 
об'єднань співвласників багатоквартирних 
житлових будинків. Оновлення парку ко-
мунального транспорту.

9. Здійснення заходів щодо поліпшення 
стану навколишнього природного серед-
овища, реалізація міської екологічної про-
грами на 2016 – 2021 роки, виготовлення 
проекту «Будівництво очисних споруд 
(каналізаційні системи) м. Заводське, Лох-
вицького району, Полтавської області».

10. Впровадження заходів з енергозбе-
реження та підвищення ефективності ви-
користання енергоресурсів у всіх сферах 
господарювання. Реалізація проектів: «Те-
плий садочок», капітальний ремонт МБК 
№1 та МБК №2.

11. Забезпечення соціального захисту 
різних категорій населення міста, реалі-
зація комплексної програми соціального 
захисту населення міста Заводське Лох-
вицького району Полтавської області на 
2017 рік.

12. Створення відповідних умов для 
ефективного функціонування соціальної 
та культурної сфери: освіти, культури, 
спорту, а також реалізація міських програм 
розвитку дошкільної освіти в м.Заводське 
Лохвицького району Полтавської області 
на 2017 рік, «Розвитку культури та твор-
чості в м.Заводське» на 2017 рік, «Сімнад-
цятий міський фестиваль – конкурс дитя-
чої творчості «Веселкові кольори» на 2017 
рік, «Розвитку аматорського футболу» на 
2017 рік, «Розвитку настільного тенісу та 
міні – футболу (кубок міського голови з 
настільного тенісу, кубок міського голови 
з міні – футболу) на 2017 рік, «Розвитку 
боксу» на 2017 рік, «Розвитку та підтрим-
ки спортсменів – інвалідів, спортсменів 
бойового мистецтва «Дракон», кіокушин 
– карате, баскетболістів, волейболістів м. 

СТОР. 7  >>



www.zv.gov.ua 731 СІЧНЯ 2018 року, № 1

Заводське» на 2017 рік. 
13. Реалізація Програми «Розвитку між-

народного співробітництва м. Заводське» 
на 2017 рік.

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

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

Для забезпечення виконання Програми 
визначено заходи, які відповідно фінансу-
ються за рахунок коштів міського бюдже-
ту, субвенцій (трансфертів) з державного, 
обласного, районного бюджетів, а також 
коштів підприємств, організацій, фондів, 
коштів населення та інших джерел фінан-
сування не заборонених законодавством. 

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

Відповідальними за виконання заходів 
Програми є – міськвиконком спільно з ке-
рівниками підприємств, організацій, уста-
нов та закладів міста.

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ 
РЕМОНТ ОБЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ 

МІСТА
1. Добудова ЗОШ №1 по вул. Шкільна,1.
Продовжується будівництво ЗОШ №1 

по вул. Шкільна, 1. З міського бюджету 
було виділено кошти на співфінансування 
будівництва в розмірі 1 000 000 грн.

2. Поточний ремонт дошкільних закла-
дів освіти, охорони здоров’я, культури.

Проведено поточний ремонт в дошкіль-
них закладах та закладах культури, вико-
ристано матеріалів на загальну суму май-
же 29 000 грн. 

Виконано: роботи по поточному ре-
монту стелі приміщення ДНЗ «Теремок» 
вартістю 37 530.75 грн., роботи по поточ-
ному ремонту водопостачання, опалення 
ДНЗ «Малятко» (вартість – 8 326,09 грн.), 
роботи по поточному ремонту огорожі 
ДНЗ «Малятко» (вартість – 99 576,84 грн.). 
Придбано швейну машинку для ДНЗ «Те-
ремок» (вартість – 2 280 грн.). Придба-
но м’ясорубку для кухні ДНЗ «Малятко» 
(вартість – 19 100 грн.). Придбано дитячі 
гірки для ДНЗ «Малятко» - кількістю 5 
шт.(загальна вартість 43 026 грн.) Для ДНЗ 
«Малятко» придбано кухонний інвентар, 
загальною вартістю 5 548 грн.

Придбано для МБК №1 стільці в кіль-
кості 20 штук, загальною вартістю 7 240 
грн., маршовий барабан для духового ор-
кестру вартістю 3 450 грн. В МБК №2 при-
дбано стільці в кількості 15 штук, загаль-
ною вартістю 5 430 грн.

3. Капітальний ремонт (заміна вікон та 
дверей) в МБК №2 по вул. Жукова, 1.

Придбано та встановлено в МБК №2 
двері металеві вартістю 9 700 грн.

Виготовлено проектно-кошторисну 
документацію та проведено експертизу 
проекту «Капітальний ремонт міського 
Будинку культури №2 по вул. Жукова,1 м. 
Заводське Лохвицького району Полтав-
ської області».

4. Капітальний ремонт покрівлі примі-
щень їдальні та молодшої дитячої групи; 
капітальний ремонт віконних та дверних 
блоків будівлі пральні; поточний ремонт 
систем зовнішнього водовідведення з даху 
ДНЗ «Теремок» по вул. Озерній, 9.

Виконано роботи по покрівлі будівлі 
ДНЗ «Теремок» у відповідності з проектом 
«Реконструкція даху ДНЗ «Теремок»» (вар-
тість робіт – 513 772 грн.).

5. Поточний ремонт ганків, систем 
водопостачання та водовідведення із за-
міною сантехніки в амбулаторії та полі-
клінічному відділенні АЗПСМ №1 по вул. 
Садовій, 2а, 2б.

Виконано роботи (закінчення) по по-
точному ремонту ганку поліклінічного 
відділення АЗПСМ №1 по вул. Садовій, 2а, 
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та встановлено пандус металевий для по-
ліклінічного відділення по вул. Садовій, 
2а (вартість – 36 650 грн.) також перила та 
решітки металеві на вікна (загальною вар-
тістю 20 410 грн.).

6. Реконструкція спорткомплексу по 
вул. Матросова, 15а в м. Заводське, Лох-
вицького району, Полтавської області 
відповідно до спільного з Токарівською 
сільською радою Проекту «Розвиток спор-
тивної бази, як важлива складова процесу 
повноцінного розвитку людини».

Виконано роботи по реконструкції 
спорткомплексу по вул. Матросова, 15а на 
загальну суму 415 043,15 грн.

7. Капітальний ремонт спорткомплексу 
по вул. Матросова, 15а.

Виконано роботи по капітальному ре-
монту спорткомплексу по вул. Матросова, 
15а на загальну суму 989 499 грн.

8. Реконструкція будівлі водолікарні з 
гуртожитком по вул. Шкільна, 13 примі-
щення 1, м. Заводське, Лохвицького райо-
ну Полтавської області по програмі «Ство-
рення Центру надання адміністративних 
послуг в адміністративно-територіальній 
одиниці м. Заводське».

Розроблено проектно-кошторисну до-
кументацію «Реконструкція будівлі водо-
лікарні з гуртожитком під Центр надання 
адміністративних послуг в м. Заводське».

9. Виконання проектно-вишукувальних 
робіт та виготовлення ПКД на капіталь-
ний ремонт чаші басейну в парковій зоні 
по вул. Матросова, 15д.

Підготовлено технічний звіт з обсте-
ження відкритого басейну, що знаходить-
ся в місцевому парку в м. Заводське, Лох-
вицького району, Полтавської області та 
наданні рекомендації, щодо подальшої 
експлуатації.

10. Виготовлення проектно-кошторис-
ної документації на реконструкцію очис-
них споруд в м. Заводське.

Сформовано 2 земельні ділянки під 
проектований об’єкт.

Зареєстровано комунальну власність та 
передано підприємству КП «Комунсервіс» 
у постійне користування (рішення №11 та 
№12 від 09.08.2016).

Подано заяву на отримання містобу-
дівних умов і обмежень на будівництво 
об’єкта. Подано заяву до ПАТ «Полтавао-
бленерго» на отримання технічних умов на 
підключення об’єкта до енергопостачання.

11. Виготовлення проектно-кошторис-
ної документації на реконструкцію будівлі 
поліклінічного відділення по вул. Садовій, 
2а та будівлі АЗПСМ №1 по вул. Садовій, 
2б.

Розроблено проектно-кошторисну до-
кументацію по впровадженню енергозбе-
рігаючих заходів «Реконструкція нежит-
лової будівлі поліклінічного відділення 
по вул. Садовій. 2а з утепленням, заміною 
вікон і дверей та інженерних мереж май-
нового комплексу АЗПСМ №1 Заводської 
міської ради Лохвицького району, Полтав-
ської області.»

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕ-
МОНТ ШЛЯХІВ, ТРОТУАРІВ ТА ВСТА-

НОВЛЕННЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ
1. Поточний та капітальний ремонт до-

ріг міста з твердим покриттям.
Проведено поточний та капітальний 

ремонти доріг міста на загальну суму 1 288 
847,2 грн. (на 21 вулиці міста).

2. Поточний та капітальний ремонт до-
ріг міста без твердого покриття.

Проведено поточний ремонт доріг міс-
та без твердого покриття на загальну суму 
221 669,07 грн. (на 4 вулицях міста).

3. Дорожня розмітка.
Виконано нанесення дорожньої роз-

мітки на вулицях: Матросова, Полтавська, 
Шкільна, Озерна, Робітнича, та ін.). Витра-
ти на матеріали склали 14 504 грн. Роботи 

проведені відділом благоустрою при місь-
кій раді.

4. Встановлення та ремонт дорожніх 
знаків по місту.

Проведено поточний ремонт дорож-
ніх знаків на 7 вулицях міста. Замінено та 
встановлено вуличні показчики на 8 бага-
токвартирних житлових будинках. Онов-
лено елемент благоустрою «Заводське» по 
вул. Ватутіна.

5. Поточний ремонт частини тротуарів 
міста.

Виконано капітальний ремонт асфаль-
то-бетонного покриття тротуару по вул. 
Матросова на загальну суму 102 693,87грн.

РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА

I. ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІД-
ВЕДЕННЯ.

1. Будівництво вуличних кооператив-
них водогонів для населення (сприяння 
міської ради в будівництві) – при умові ко-
оперування коштів.

Заяв та пропозицій від населення не 
надходило.

2. Виконання міської програми «Капі-
тальний ремонт системи водопостачання 
(заміна вводів) багатоквартирних житло-
вих будинків в м.Заводське Лохвицького 
р-ну Полтавської обл.» на 2017 – 2021 роки.

Протягом поточного року було відре-
монтовано ввід мережі водопроводу в бу-
динок за адресою Озерна, 20 на суму 1 237 
грн.

3. Поточний ремонт водопровідних ме-
реж на території міста.

Проведено поточний ремонт водопро-
відних мереж на території міста на загаль-
ну суму 59 500 грн.

4. Влаштування огорожі свердловин во-
допостачання та реконструкцій вузлів об-
ліку.

Дане питання планується розглянути на 
колегії ради, щодо можливого його вклю-
чення до проекту Програми економічного 
та соціального розвитку міста на 2018 рік.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ТА БЛАГОУСТРІЙ
1. Проведення двомісячника чистоти та 

благоустрою.
Згідно рішення виконавчого комітету 

від 10.03.2017 року за №27 з 15 квітня по 
14 травня в місті проводився двомісячник 
чистоти, благоустрою та озеленення. Про 
хід виконання заходів двомісячника при-
йнято відповідне рішення виконавчого ко-
мітету за №58 від 16.06.2017

2. Ліквідація несанкціонованих сміттєз-
валищ.

На території міста прибрано близько 
100 несанкціонованих сміттєзвалищ (ву-
лиці: Польова, Озерна, Ватутіна, Робітни-
ча, туп. Робітничої, Полтавська, Шкіль-
на, Матросова, Проектна, Абрикосова та 
інші). Загальний обсяг зібраного та виве-
зеного на міське сміттєзвалище сміття ста-
новить більш ніж 1 200 м3.

3. Видалення старих, уражених омелою 
та таких, які загрожують будівлям та жит-
тю людей, дерев в межах міста. Обрізка 
дерев на вулицях міста та паркових тери-
торіях.

Проведено обрізку близько 250 сухос-
тійних та вражених омелою дерев в райо-
ні паркової зони та стадіонів (вул. Озер-
на та вул. Матросова), цвинтарів: по вул. 
П.Мирного, масивів «Гора» і «Брисі», а та-
кож на вулицях: Садова, Шкільна, Ватуті-
на, Озерна та інші.

4. Боротьба з карантинними рослина-
ми.

Робота по скошуванню карантинних 
рослин на території міста проведена пра-
цівниками відділу благоустрою міської 
ради та КП «Комунсервіс». Загальна пло-
ща, на якій скошені карантинні рослини, 
становить близько 0,8 га. Виконані роботи 

по скошуванню трави на міських стадіо-
нах, дитячих майданчиках, парках, цвин-
тарях, узбіччах доріг, тротуарів.

5. Капітальний ремонт декоративної во-
дойми по вул. Матросова.

Виконано роботи по ремонту декора-
тивної водойми (чаші басейну), проведена 
очистка прилеглої території та ремонт пар-
кану на загальну суму – 69 962,17 грн.

6. Впорядкування та утримання огоро-
жі, газонів та квітників на вулицях міста.

Проводились роботи на території міста 
по підтриманню газонів та квітників в на-
лежному стані. Підвозився грунт (близько 
6 тон). Сформовано нові квітники, виса-
джено в них квіти (200 саджанців троянд) 
на вулицях Полтавська, Озерна, Матросо-
ва та інших. Підтримується та, в разі по-
треби, ремонтується паркан по вул. Пол-
тавській та вул. Матросова.

7. Придбання саджанців для озеленен-
ня.

Як і кожного року, проведено роботи по 
озелененню міста: висаджено близько 1 500 
шт. різних порід дерев та 100 кущів. Участь 
в озелененні міста прийняли педагогічні 
колективи, студенти, учні навчальних за-
кладів трудові колективи підприємств та 
установ, підприємці та працівники міської 
ради.

8. Впорядкування та утримання 
пам’ятників.

Підтримуються пам’ятники на тери-
торії міста в належному стані. Проведені 
ремонтні роботи пам’ятників та місць по-
ховання загиблих воїнів.

9. Впорядкування та поточний ремонт 
автобусних зупинок.

Проводиться ремонт та утримуються 
в належному стані всі автобусні зупинки 
міста (вул. Ватутіна, Полтавська).

10. Поточний ремонт пожежних гідран-
тів на території міста.

Дане питання пропонується розгляну-
ти на колегії ради, щодо включення його 
до проекту Програми економічного та со-
ціального розвитку міста на 2018 рік.

11. Виконання міської програми «Пра-
вопорядок». 

За 2017 рік членами МГО «Правопо-
рядок» проведено 700 чергувань, які здій-
снювались у вихідні і святкові дні. Прово-
дилась охорона громадського порядку під 
час проведення міських святкових заходів 
і футбольних матчів. Для чергувань задіяні 
чотири члени громадського формування 
«Правопорядок»: Кривошея С.І., Нагной-
ний О.О., Нагнойний С.О., Олійник А.А.

Під час чергувань велась профілактична 
робота з неповнолітніми по дотриманню 
режиму перебування на території міста у 
вечірній час, розпивання спиртних напоїв.

Патрулювання здійснювалось по марш-
рутах, затверджених апаратом міської 
ради. Особлива увага зверталась на збере-
ження комунальної власності міста. Попе-
реджено крадіжки декількох лавочок та ін-
шого 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.

12. Виконання міської програми «Ву-
личне освітлення».

Освоєно коштів на суму 399,9 тис. грн. 
Виконані роботи із заміни комплектую-
чих, спрямовані на зменшення потужності 
світлоточок на масивах «Брисі» та спирто-
комбінату з переходом від 150 Вт ламп на 
70 Вт. Змонтовано 22 світильники по вул. 
Ватутіна, Озерна, Привокзальна та вста-
новлено 105 світлодіодних ламп потужніс-
тю від30 до 50 Вт.

Змонтовано ліхтарну лінію по вул. Ма-
тросова, 22 з установленням двох світиль-
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Д О К У М Е Н Т И

Про затвердження програми 
економічного і соціального 
розвитку міста Заводське,

Лохвицького району,
Полтавської області на 2018 рік

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити програму 
економічного і соціального розвитку міста 
Заводське, Лохвицького району, Полтав-
ської області на 2018 рік (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

23 січня 2018 року рішення №9

РІШЕННЯ РАДИ

ників. Прокладено 250 м СІПу на масиві 
«Автоколона» та закомплектований 125 
м/п ліхтарної лінії по вул. Польова.

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

На масиві «Рудка» здійснено перехід на 
50 Вт лампи в кількості 120 шт. та відре-
монтовано 45 світильників з заміною кор-
пусів та стекол.

На масиві «Автоколона» відремонто-
вано 20 світлоточок. Проведено ремонт 
п’яти шаф обліку із заміною лічильників, 
таймерів та інших комплектуючих (вул. 
Вишнева, вул. Пушкіна, масиви «Гора» та 
«Рудка»).

13. Придбання елементів благоустрою 
(дерев’яних скульптур, смітничок, лавок, 
пісочниць) та встановлення їх на території 
міста.

Придбано та встановлено на території 
міста десять лавочок та десять смітничок 
на загальну суму 43 400 грн. Відремонтова-
но лавочок та смітничок на міському ста-
діоні по вул. Матросова, а також на місько-
му стадіоні по вул. Озерній. Придбано та 
встановлено дві лавочки по вул. Садова, 2а 
(АЗПСМ №1), три пісочниці на території 
міста, а також елементи благоустрою: спо-
руда «Вежа» та споруда «Я люблю Завод-
ське» на вул. Полтавській.

14. Будівництво туалету поблизу стадіо-
ну по вул. Озерній.

Придбаний туалетний модуль для вста-
новлення на території міста. Укомплек-
тований сантехнічними елементами та 
відповідними електропристроями для під-
ключення до мережі енергоживлення вар-
тістю 47 300 грн.

15. Влаштування огорожі на сміттєзва-
лищі (с. Вишневе).

Дане питання пропонується розгляну-
ти на колегії ради, щодо включення його 
до проекту Програми економічного та со-
ціального розвитку на 2018 рік.

КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
1. Організація та проведення міських 

свят. 
Працівниками, творчими колективами 

та аматорами сцени МБК №1 та МБК №2 
проведено слідуючі культурно-масові за-
ходи в місті:

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

11.02 літературно-поетичний вечір «Ще 
трішки про любов» з презентацією влас-
них творів поетів міста в МБК №1.

14.02 конкурсно-розважальна програма 
«Така любов буває раз в ніколи» а МБК №1.

17.02 вечір пам’яті до виведення військ 
з країни Афганістан та учасників бойових 
дій на території інших держав «Фронто-
вим вітром з Афгану» в МБК №1.

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

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

07.03 концерт до Дня 8 Березня в МБК 
№2.

01.04 день гумору в МБК №2.
07.04 звіт Заводської ДМШ в МБК №1.
26.04. вечір пам’яті до Дня Чорнобиль-

ської трагедії «Мій біль - Чорнобиль» в 
МБК №1.

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

09.05 урочистий мітинг до Дня Перемо-
ги МБК №1, міський стадіон.

09.05 свято Дня Перемоги МБК №2 біля 
пам’ятника загиблим воїнам, масив «Бри-
сі».

01.06 XVII міський фестиваль-конкурс 
дитячої та юнацької творчості «Веселкові 
кольори» в МБК №1.

22.06 мітинг-реквієм до Дня скорботи, 
вшанування пам’яті жертв війни в Украї-
ні та 76-ої річниці початку ВВВ МБК №1, 

міський стадіон.
25.06 святкова концертна програма до 

Дня Молоді та Дня Конституції «Украї-
но моя, для тебе на світі живу» МБК №1, 
МБК №2 та концертна програма ансамблю 
сучасної пісні «Маl-а-хіт» на міському ста-
діоні.

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

10.08 зустріч з дитячою письменницею 
Анною Коршуновою. Презентація книги 
«Комп і компанія» МБК №1.

21.08 святкові урочистості до 295-річчя 
від дня народження Г.С.Сковороди. Зу-
стріч з учасниками пішохідного переходу 
«Земним шляхом – до духовності» у рам-
ках великого проекту «Сковорода – 300» 
МБК №1.

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

24.08 концертна програма до Дня Неза-
лежності України МБК №1, міський стаді-
он.

15.09 комплекс заходів по відзначенню 
Дня міста:

І-ий фестиваль-дефіляда кулінарного 
мистецтва Green-пікнік «Страви на ман-
галі» та концертна програма музичного 
гурту з м. Черкаси «Троїсті музики» берег 
річки Сула.

16.09 сімейний фестиваль-парад дитя-
чого транспорту «Мій перший екіпаж»; 
дитяче караоке «ЗІРКА впала на долонь-
ку»; вечірній відео сеанс мультфільмів під 
відкритим небом в парку відпочинку (ма-
сив «Спиртокомбінату»).

17.09 виставка дитячих картин «Від-
крий для себе рідне місто». Майстер-класи 
з декоративно-ужиткового мистецтва; І-ий 
фестиваль інструментальної музики «В ді-
апазоні чарівних мелодій»; арт-інсталяція 
«Збудуємо місто своїми руками». Малю-
нок на асфальті «Кольрами щастя малюю 
рідне місто» МБК №1 міський парк відпо-
чинку масив «цукрокомбінату».

17.09 велопарад «Леді на велосипеді» 
вулицями міста; 3-х денна робота відео-
локацій «З найкращими побажаннями у 
майбутнє»; кулінарний продаж-конкурс 
вареників «…Щоб за вухами тріщало!»; 
концертна програма відомого українсько-
го артиста, композитора, поета Павла До-
скоча міський стадіон.

14.10 звітний концерт МБК №1. Свят-
кові урочистості до Дня козацтва, Святої 
Покрови та Дня Захисника України.

29.10 звіт художніх колективів МБК №2.
20.11 година патріотизму до Дня гіднос-

ті та Свободи України МБК №1.
21.11 святкові урочистості до Дня Гід-

ності та Свободи України в РБК колекти-
вом МБК №1.

08.12 концертна програма до дня місце-
вого самоврядування МБК №2.

19.12 відкриття міської ялинки. День 
святого Миколая МБК №1 центральна 
площа міста.

28.12 новорічний концерт в МБК №2.
2.Виконання міських спортивних про-

грам. 
Розвиток аматорського футболу в м. За-

водське:
з 25.04 по 20.10 міська футбольна ко-

манда «Харчовик» приймала участь у Пер-
шості Полтавської області з футболу;

з 25.04 по 20.10 міська футбольна ко-
манда 2003-2004 р.н. приймала участь у 
Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області з 
футболу;

з 04.05 по 20.10 міська футбольна ко-
манда 2005 р.н. приймала участь у Чемпіо-
наті ДЮФЛ Полтавської області з футболу.

Розвиток та підтримка спортсменів-ін-
валідів, спортсменів бойового мистецтва 
«Дракон», кіокушин-карате, баскетболіс-

тів, волейболістів, шахістів, тхеквондо, 
муай-тай, кікбоксингу м. Заводське:

12.02 в м. Полтава Відкритий обласний 
Чемпіонат України з бойового мистецтва 
«Дракон»;

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

22.04 в м. Гадяч Відкритий регіональний 
чемпіонат України з бойового мистецтва 
«Дракон»;

20.05 в с. Копачов, Київська область від-
критий чемпіонат України з історичного 
середньовічного бою;

11.11 в м. Полтава Всеукраїнський тур-
нір з бойового мистецтва «Дракон».

Виконання програми розвитку БК 
«АЛЕКС»:

17-19 .02Відкритий турнір м. Миргород 
Переможці : Крят Влад –І місце серед 

школярів в кат 48кг, Міщенко Антон – І 
місце кат 56 кг, Лесик Сергій – ІІ місце се-
ред школярів у категорії 52 кг, Алексеєнко 
Святослав –ІІ м в кат 46 кг 

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

Призери: Крят Влад – ІІІ м в кат 46 кг, 
Міщенко А. – ІІІ м. в кат. 54кг, Буряк Ігор 
ІІІ м. в кат 48кг, Лесик Сергій –ІІІ м в кат. 
52кг. 

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

Переможці: Крят Влад в кат 46 кг, Буряк 
Ігор в кат 46кг, Оніщенко Руслан в кат. 60 
кг, Міщенко Антон – ІІ м. в кат. 58 кг, Лесик 
Сергій – ІІ м в кат. 50 кг. 

25 березня Першість ДЮСШ «Олімпій-
ські Надії» м. Полтава

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

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

Призер – Устимець Влад – ІІ м в кат. 
48кг.

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

Переможці: Шиян Ярослав – І м в кат. 
24 кг, Буряк Ігор – І м в кат. 48 кг, Лесик 
Сергій - І м в кат. 54 кг, Оніщенко Руслан - І 
м в кат. 60 кг, Гриценко Богдан – І м в МЗ в 
кат. 36 кг (2006р.н.), Алексеєнко Святослав 
– І м в МЗ в кат. 48кг.

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

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

Переможці:Лесик Сергій в кат. 54 кг, 
Оніщенко Руслан в кат. 63кг (приз кращий 
боксер турніру). Призери: Шиян Ярослав – 
ІІ м в кат. 24кг (2009р.н.), Гриценко Богдан 
–ІІ м в кат. 37 кг (2006р.н.), Буряк Ігор - ІІ м 
в кат. 48кг (2003р.н.).

15-17.06. Всеукраїнський турнір з бок-
су пам’яті Мартиненка В.П. та чемпіонат 
Полтавської області з боксу серед юніорів 
2001-2002р.н. 

Переможці: Оніщенко Руслан – І м 60кг 
(чемпіонат обл.), Соляник Євген –І м в кат. 
32 кг. (2009р.н.). Призери: Буряк Ігор – ІІ 
м. 50 кг, Гриценко Богдан - ІІІ м в кат. 36 
кг(2006р.н.)

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

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

09.09 Відкрита першість ОДЮСШ « 
Олімпійські Надії» м. Полтава

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

Призери: Шиян Ярослав –ІІ м в кат. 25 
кг (2009), Соляник Євген – ІІ м в кат 33 кг 
(2009), Буряк Ігор – ІІ м 52кг.

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

Учасники-каманда БК «АЛЕКС»
10-12.11 турнір пам’яті Реути Андрія. 

м.Суми
Переможці: Лесик Сергій – І м в кат. 52 

кг юніори.
Призери: Соляник Євген - ІІ м в кат. 

34кг (2009), Гриценко Богдан – ІІ м в кат. 38 
кг, Буряк Ігор – ІІ м в кат. 50 кг.

18.11 Відкрита першість м. Миргорода 
з боксу

Переможці: Шиян Ярослав - І м в кат. 26 
кг, Соляник Євген - І м в кат. 34 кг, Півнев 
Роман – І м, Алексеєнко С -І м , Буряк Ігор 
– І м в кат. 52 кг.

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

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

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

ВСТУП
Програма економічного і соціального 

розвитку м. Заводське Лохвицького ра-
йону Полтавської області на 2018 рік та 
основних напрямків розвитку (далі – Про-
грама) розроблена виконавчим комітетом 
Заводської міської ради спільно з депута-
тами міської ради відповідно до Законів 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соці-
ального розвитку України» та інших нор-
мативно-правових актів.

В основу Програми покладені положен-
ня Стратегічного плану розвитку міста 
Заводське до 2020 року, Генеральний план 
міста, проекти розвитку, міські програми 
та звернення мешканців міста.

Програма розроблена з метою виро-
блення єдиної соціальної і економічної по-
літики розвитку м. Заводське у 2018 році 
економічно обґрунтованого використан-
ня бюджетних коштів є передумовою для 
виконання положень стратегічного плану 
розвитку міста до 2020 року.

Ця програма є планом реальних дій і ін-
струментом для організації міською радою 
успішного розвитку і нарощування добро-
буту міста, підвищення його престижу в 
співпраці з владними структурами, під-
приємствами, громадськими організація-
ми, всіма верствами населення у вирішен-
ні проблеми розвитку міста, відстоювання 
його інтересів в районних, обласних та 
центральних органах влади.

Основні зусилля в реалізації Програми 
будуть направлені на забезпечення покра-
щення життєдіяльності та благополуччя 
мешканців міста, це перш за все: покра-
щення якості медичних послуг, розбудова 
інфраструктури (дорожньої, торгової, со-
ціальної, культурної, тощо), поліпшення 
інвестиційного клімату з метою залучення 
інвестицій та реалізацію проектів, подаль-
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ший розвиток комунального господар-
ства, відновлення культурної спадщини та 
розвиток спорту.

Програма спрямована на вирішення 
проблем, які виникають у громаді, зокре-
ма у 2018 році.

Завдяки реалізації Програми покра-
щаться соціальні стандарти, інвестицій-
ний клімат та якість життя мешканців 
міста. 

МЕТА ПРОГРАМИ
Програма соціально-економічного роз-

витку міста Заводське на 2018 рік розро-
блена з метою забезпечення стандартів 
комфортного проживання заводчан через 
залучення інвестицій, створення сприят-
ливих умов для розвитку промислового 
виробництва, малого та середнього бізне-
су, забезпечення життєдіяльності міста, 
поширення стандартів здорового способу 
життя, якості медичних послуг, рівня осві-
ти, культури та соціального захисту насе-
лення.

Пріоритетними напрямками розвитку 
міста у 2018 році є – стабілізація економіч-
ного розвитку на основі власного потенці-
алу, посилення інвестиційної активності 
через удосконалення механізмів управлін-
ня розвитком міста та внаслідок цього під-
вищення конкурентоспроможності міста, 
підвищення стандартів життя та покра-
щення добробуту населення, забезпечення 
належного функціонування комунальної 
інфраструктури, доступності комуналь-
них та медичних послуг і дотримання со-
ціальних стандартів.

У 2018 році діяльність міської ради буде 
направлена на мобілізацію та концентра-
цію всіх наявних ресурсів для реалізації 
завдань та заходів з проведення реформу-
вання міського господарства.

Для досягнення цієї мети міська рада, 
виконавчий комітет спільно з суб’єктами 
господарювання, громадськими органі-
заціями, мешканцями міста розробляє та 
реалізує заходи з розвитку інфраструкту-
ри міста, тим самим забезпечуючи ком-
фортні умови для життєдіяльності в місті; 
впроваджує активну соціальну політику, 
спрямовану на покращення якості життя 
всіх верств населення. Продовжує впро-
вадження заходів: по реалізації спільних 
проектів з сусідніми громадами в галу-
зях медицини та спорту, по покращенню 
водопостачання та водовідведення, по 
виготовленню проектно-кошторисної до-
кументації будівництва очисних споруд, 
по подальшій оптимізації в сфері благо-
устрою та природоохоронних заходах, по 
покращенню стану доріг, по чистоті та 
охайності вулиць та дворів, по облашту-
ванню місць для відпочинку мешканців 
міста та гостей, по створенню нових еле-
ментів благоустрою.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ТА ЗАВДАННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ МІСТА
1. Створення умов для розвитку під-

приємницької діяльності та покращення 
бізнес-клімату в місті. 

2. Забезпечення сприятливого інвести-
ційного клімату в рамках реалізації про-
ектів, спрямованих на підвищення кон-
курентоспроможності та привабливості 
міста.
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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. Здійснення заходів щодо поліпшення 
стану навколишнього природного серед-
овища, реалізація міської екологічної про-
грами на 2018 – 2021 роки, виготовлення 
проекту «Будівництво очисних споруд 
(каналізаційні системи) м. Заводське, Лох-
вицького району, Полтавської області».

9. Впровадження заходів з енергозбе-
реження та підвищення ефективності ви-
користання енергоресурсів у всіх сферах 
господарювання. 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 АЗПМС №1 За-
водської міської ради Лохвицького району 
Полтавської області», ремонт МБК №1 та 
МБК №2.

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

11. Забезпечення соціального захисту 
різних категорій населення міста, реалі-
зація комплексної програми соціального 
захисту населення міста Заводське Лох-
вицького району Полтавської області на 
2018 рік.

12. 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 2018 рік, «Розвитку культури та 
творчості в м. Заводське» на 2018 рік, «Ві-
сімнадцятий міський фестиваль – конкурс 
дитячої творчості «Веселкові кольори» на 
2018 рік, «Розвитку аматорського футбо-
лу» на 2018 рік, «Програма розвитку та під-
тримки спортсменів бойового мистецтва 
«Дракон», кіокушин–карате, тхеквондо, 
муай-тай, кікбоксингу міста Заводське на 
2018 рік», «Програма розвитку та підтрим-
ки баскетболістів, волейболістів, шахістів 

міста Заводське на 2018 рік», «Міська про-
грама розвитку міні-футболу (кубок місь-
кого голови з міні–футболу) на 2018 рік, 
«Розвиток боксу на 2018 рік», «Програма 
розвитку та підтримки спортсменів з об-
меженими можливостями міста Заводське 
на 2018 рік», «Міська програма розвитку 
настільного тенісу (кубок міського голови 
з настільного тенісу) у місті Заводське на 
2018 рік». 

13. Реалізація Програми «Розвитку між-
народного співробітництва м. Заводське» 
на 2018 рік.

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

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

Для забезпечення виконання даної 
Програми здійснюється фінансування з: 
міського, державного, обласного, район-
ного бюджетів, 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 спільно з ке-
рівниками підприємств, організацій, уста-
нов та закладів міста.

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.

2. 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».

3. Виготовлення проектно-кошторис-
них документацій з реконструкції чи ка-
пітального, поточного ремонту об’єктів 
соціальної інфраструктури та їх фінансу-
вання.

4. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію очисних 
споруд в м. Заводське.

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧ-
НИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО 

ПОКРИТТЯ,ТРОТУАРІВ, ДОРОЖНІХ 
ЗНАКІВ ВУЛИЦЬ МІСТА

1. Капітальний та поточний ремонт 
доріг з твердим (асфальто-бетонним) по-
криттям, в тому числі на умовах спів фі-
нансування з ОДА.

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

3. Нанесення дорожньої розмітки на ву-
лицях міста.

4. Встановлення та ремонт дорожніх 
знаків.

5. Поточний ремонт тротуарів.
6. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації по капітальному ремонту до-
ріг (вулиць) міста.

РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬ-
НОЇ СФЕРИ

1. Будівництво вуличних кооператив-
них водогонів для населення (сприяння і 
спів фінансування 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. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по будівництву мережі водо-
постачання для житлового масиву «Брисі».

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

6. Влаштування огорожі на території 
місця видалення ТПВ (с. Вишневе).

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 
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.

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. Придбання автомобіля-сміттєвоза з 
боковим завантаженням СБМ – 301/2, на 
базі шассі МАЗ – 4371.

14. Упорядкування території та поточ-
ний ремонт пам’ятного знаку жертвам Го-
лодомору (на масиві «Брисі»).

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

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 ювілейних 
заходів до 90-річча з дня заснування міста, 
в тому числі: атрибутики та видання кни-
ги.

3. Розвиток спорту, реалізація міських 
спортивних програм.

І Н Ф О Р М А Ц І Я  Д Е П А Р Т А М Е Н Т У  О Х О Р О Н И 
З Д О Р О В ’ Я  П О Л Т А В С Ь К О Ї  О Д А

Від Департаменту охорони 
здоров'я Полтавської ОДА за під-
писом директора Департаменту 
Лисака В.П. надійшла офіційна від-
повідь, що наше клопотання на-

правлено в Департамент фінансів 
ОДА з проханням включити проект 
"Впровадження енергозберігаючих 
заходів: "Реконструкція нежитлової 
будівлі поліклінічного відділення 

по вул. Садовій, 2а з утепленням, 
заміною вікон, дверей та інженер-
них мереж майнового комплек-
су АЗПСМ №1 Заводської міської 
ради Лохвицького району Полтав-

ської області" в перелік об'єктів, які 
можуть бути профінансовані у 2018 
році за рахунок коштів фонду роз-
витку територій області в сумі 1 572 
500 грн.
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О Б ’ Є Д Н А Н Н Я  -  Ш Л Я Х  Д О  С А М О Д О С Т А Т -
Н О С Т І .  Н Е  Г А Л Ь М У Й М О  Й О Г О .

Кожна реформа потребує своїх вико-
навців та їх глибокого розуміння суті ре-
формування. Без цього будь-яка, навіть 
найліпше підготовлена, реформа прирече-
на на провал.

Урядом 1 квітня 2014 року була схва-
лена Концепція реформування місцевого 
самоврядування та територіальної органі-
зації влади в Україні та затверджено План 
заходів з її реалізації.

Відповідно до цього плану було внесено 
зміни до Бюджетного та Податкового ко-
дексів України, якими здійснено перший 
етап бюджетної децентралізації. Зміни до 
Бюджетного кодексу фактично є основою 
для стимулювання громад до об'єднання 
та підвищення їхньої спроможності через 
механізм переходу бюджетів об'єднаних 
громад на прямі міжбюджетні відносини з 
державним бюджетом.

У разі об'єднання такі громади наділя-
ються повноваженнями та ресурсами, як у 
міст обласного значення. Натомість тери-
торіальні громади, які не візьмуть участь 
у об'єднанні, залишаються осторонь цього 
процесу та позбавляються права на ви-
конання делегованих державою повнова-
жень органам місцевого самоврядування 
в селах, селищах, містах районного значен-
ня, що не об'єдналися. Отже, об'єднання 
територіальних громад є запорукою пере-
ходу місцевого самоврядування на якісно 
новий рівень.

Що ж таке спроможна громада? Спро-
можна територіальна громада є громада, в 
якій місцеві джерела наповнення бюджету, 
інфраструктурні та кадрові ресурси є до-
статніми для вирішення її органами міс-
цевого самоврядування питань місцевого 
значення, передбаченим законодавством, 
в інтересах жителів громади.

Спроможна територіальна громада, 
яка в результаті об'єднання повинна бути 
здатною самостійно забезпечити належ-
ний рівень послуг, зокрема у сфері освіти, 
культури, охорони здоров'я, соціального 
захисту, житлово-комунального госпо-
дарства, з урахуванням кадрових ресур-
сів, фінансового забезпечення та розвитку 
інфраструктури. На сьогодні переважна 
більшість територіальних громад України, 
маючи право вирішувати питання місце-
вого значення, неспроможна їх виконува-
ти через брак власних коштів, занепад або 
відсутність інфраструктури (необхідних 
будівель, споруд, доріг, тощо), а також, що 
є надзвичайно важливим, брак кадрів від-
повідної кваліфікації. Тому значна частина 
питань місцевого значення не вирішується 
належним чином - не утримуються при-
міщення шкіл і лікарень та інші будівлі 
комунальної власності, не забезпечується 
благоустрій території, нічне освітлення ву-
лиць, тощо. Метою об'єднання є забезпе-
чення спроможності громади самостійно, 
за рахунок власних ресурсів, вирішувати 
питання місцевого значення. Мова йде про 
зарахування до бюджету громади 60% по-

датку на доходи громадян та інші податки. 
Однак навіть наділення цими ресурсами 
маленької громади її спроможності не за-
безпечить.

Надмірна частина ресурсів у таких гро-
мадах і далі витрачатиметься на утриман-
ня управлінського апарату, формування 
інфраструктури, а для реалізації серйоз-
них проектів місцевого розвитку коштів 
не вистачатиме.

Тому реформа місцевого самоврядуван-
ня, враховуючи позитивний як європей-
ський, так і власний історичний досвід, 
передбачає об'єднання (укрупнення) те-
риторіальних громад. Однак укрупнення 
території громад не може бути довільним, 
воно має свої логічні межі.

Відстань від центру громади до її най-
дальшого населеного пункту має бути та-
кою, щоб у екстрених випадках її не довше 
ніж за 30 хвилин могли подолати пожежна 
команда, швидка допомога, поліцейський 
патруль.

Допомога, надана через більший про-
міжок часу, різко втрачає ефективність.

Сьогодні у нашому районі утворено 
дві об'єднані громади: Лохвицька та Сен-
чанська. З цього приводу у районній газе-
ті розміщена стаття про те, що краще все 
- таки одна громада, навколо Лохвиці, бо 
району вже триста років, і що почалася ре-
акція розпаду району.

Але чому перекручують історію? На 
території Лохвицького району функціону-
вало три сотенних містечка, тобто центри 
- Лохвиця, Сенча, Янишпіль (Брисі). За ра-
дянських часів було два райони - Лохвиць-
кий і Сенчанський. То навіщо ж вводити в 
оману читачів?

Про об'єднання громад заговорили ще 
в 2014 році.

Але тоді цей процес загальмували, вніс-
ши відповідні настрої і сільським головам. 
Ми пам'ятаємо нараду, яку проводили 
тоді в Лохвиці. Крім Заводського всі були 
проти об'єднання, особливо депутати ра-
йонної ради, які займаються обробітком 
землі - місцеві латифундисти, а по просто-
му "князьки", які бояться втратити вплив 
на селі; які свою думку висловлюють, як 
думку всієї громади; які керують сільськи-
ми головами і т.д. і т.п. Сільське населення 
нарешті повинно зрозуміти, що пора кол-
госпів минула, коли голова колгоспу був 
царем на селі, а сільська рада існувала для 
галочки. Сьогодні сільська рада на чолі з 
головою повинна забезпечити надання 
комунальних послуг (вода, водовідведен-
ня, вивіз сміття, благоустрій, прибирання 
снігу і т.д. і т.п.). А чи є у Вас у селі кому-
нальне господарство? Чи ви знову будете 
чекати на милість господарника, який об-
робляє землі? 

Сьогодні дивує позиція та вислови де-
путата обласної ради Бондаря М.М. Він 
балотувався на вибори до Верховної ради, 
до обласної ради. Мабуть хотів у своїй ді-
яльності відстоювати економічний розви-

ток великого округу, мабуть мав високу 
громадянську свідомість. Саме так думав 
виборець Заводського, який проголосував 
за Бондаря М.М., таким чином надав висо-
ку довіру. Голосували "за свого". Хоча в За-
водському до обласної ради балотувався і 
Дериведмідь В.А., який має великий досвід 
управління підприємствами харчової про-
мисловості і вільно орієнтується в про-
блемах громад. Але заводський виборець 
зробив свій вибір. І тому маємо результат. 
Дуже неприємно чути від депутата облас-
ної ради Бондаря М.М. те, що він на ши-
рокий загал говорить, що підприємства в 
місті закриваються, люди виїжджають, що 
Заводське немає ніякої перспективи, і що 
громаді міста потрібно до когось приєдну-
ватися. 

... Мабуть до Токарів... А в Токарях ніхто 
на заробітки не їде, економіка на високому 
рівні?

Комунальне підприємство міста забез-
печує село Токарі послугами з водопоста-
чання та водовідведення, забезпечує вивіз 
твердих побутових відходів, надає освітні 
послуги в загальноосвітніх школах, музич-
ній школі, механіко-технологічному коле-
джі, ПТУ. Навіть онучка нашого депутата, 
чомусь, навчається не в Токарівській шко-
лі, а в Заводській ЗОШ №1. Сільський го-
лова постійно звертається до системного 
адміністратора міської ради за допомогою 
в наладці комп'ютерних програм. А гово-
рять, що самодостатні.

Скільки ж робочих місць забезпечує 
СВК "Токарі"; і ще скільки на перспекти-
ву може створити? Не забувайте, що СВК 
"Токарі" - це приватний кооператив однієї 
особи, і саме тому в Токарях, за думкою 
Бондаря М.М., а не в іншому населеному 
пункті повинен бути Центр. Сьогодні ко-
манда обласного депутата працює з По-
гарщанською громадою по одному пере-
манюючи сільських депутатів Погарщини 
на свою сторону. Останні збори в селі По-
гарщина показали, що це спланована не 
перша акція, яка спрямована на "ламання 
до коліна" Погарщанського сільського го-
лови та громади ради.

Саме тут громада села Погарщини та 
Дібрівного не повинна спасувати, довіря-
ючи повністю депутатам.

Поряд є новостворена Сергіївська 
об'єднана громада.

На зібранні в Погарщині був голова цієї 
громади, який вніс конкретні пропозиції 
про доєднання Погарщанської громади до 
Сергіївської ОТГ і назвав переваги від цьо-
го доєднання.

По-перше: відстань по асфальтовій до-
розі до Качанового - 1 км. Саме тут працю-
ють чимало жителів Погарщини; по друге: 
створення амбулаторії сімейної практики 
медицини в Погарщині; створення міс-
цевої пожежної охорони в Погарщині, 
ПДФО від Качанівського підприємства 
буде надходити цій громаді.

Звичайно для погарщанського жителя 

набагато перспективніше і краще доєдна-
тися до вже створеної ОТГ і територіаль-
но, і економічно.

Але це залежить від громадян села, від 
їх активності і небайдужості до своєї долі і 
розвитку території свого проживання.

Звичайно до 2020 року не далеко, це 
дуже розуміє керівник СВК "Токарі", бо 
саме тоді буде закінчено з територіальною 
реформою., і саме тому він так швидко 
форсує події, бо дуже ж йому не до вподо-
би об'єднання з Заводським, як це перед-
бачено в Перспективному плані.

Відповідно до ЗУ "Про добровільне 
об'єднання територіальних громад" грома-
да - ініціатор об'єднання, отримавши нега-
тивну відповідь від сусіда, не повинна ви-
магати розгляд цього питання повторно.

Рада повинна заново розпочинати ініці-
ювання, не порушуючи процедури. Тобто 
- це нове звернення, рішення сесії, обго-
ворення і т.д. Все це виписано в україн-
ському законодавстві. І кому, як не облас-
ному депутату, виконувати норми Законів 
України. А щодо небажання об'єднання 
міста з селом, як говорить Бондар М.М., 
так у Токарях навіть зборів села не про-
водили, коли Заводське запропонувало 
об'єднатись.

І наводити приклад об'єднання Лохвиці 
не зовсім з позитивного боку - непорядно. 
На відміну від усіх сільських рад району 
Васильківська сільська рада виявилася 
самою прогресивною. Тодішня сільський 
голова, а сьогодні в.о. старости Петрашева 
В.Г., витримала тиск, який на неї чинився, і 
разом з односельчанами першими в районі 
відважились на рішучий крок, який отри-
мав осуд не від одного сільського голови 
Лохвиччини. Жителі Васильківської гро-
мади погодились об'єднатись з Лохвицею. 
Вони зрушили з місця лежачий камінь.

В історії Лохвиці є приклади, коли бо-
ячись змін, колишні очільники району за-
боронили ввійти в місто газопромислово-
му комплексу, мовляв, хто ж в колгоспах 
буде працювати. Отак і вийшло, що Гадяч 
сьогодні розбудоване місто саме газовика-
ми, має статус міста обласного значення, а 
могла б бути Лохвиця...

Ми раді за Лохвицьку і Сенчанську гро-
мади, що вони спрацювали зі своїми да-
лекоглядними сусідами і мають об'єднані 
територіальні громади.

Вони вже не на один крок випереджа-
ють необ'єднані ради. Дуже б хотілося, 
щоб звичайні громадяни, не зважаючи на 
свої проблеми, спитали у своїх очільників 
громад: чому ми не об'єднуємось? Чому ми 
залишаємось десь позаду?

Повірте, сільському жителю нема чого 
боятись від об'єднання. Об'єднання боять-
ся сільські голови та місцеві "князьки", і 
вони знають чому.

Л.МАЩЕНКО

Ю В І Л Е Й Н И Й  Ф Е С Т И В А Л Ь 
« Н Е Б Е С Н І  П Е Р Е В Е С Л А »

22 жовтня в Полтаві дарував високе 
музичне мистецтво палким прихильни-
кам духовного піснеспіву V ЮВІЛЕЙНИЙ 
ВІДКРИТИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ «НЕБЕСНІ 
ПЕРЕВЕСЛА». Цього року фестиваль при-
свячено 65-річчю з дня смерті видатного 
українського композитора, хормейстера та 
педагога Григорія Митрофановича Дави-

довського.
На запрошення організаторів – Управ-

ління культури Полтавської обласної 
державної адміністрації, Консисторії 
Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, 
Обласного центру народної творчості та 
культурно-освітньої роботи й Обласного 
методичного кабінету навчальних закла-
дів мистецтва та культури – на цей мис-

тецький форум зібралися кращі співаки 
та музиканти з Полтавської області та ша-
новні гості із Галичини.

Серед учасників фестивалю «Небесні 
перевесла» хочеться назвати іменитих гос-
тей з Галичини Хор «Ставрос» Львівського 
крайового ставропігійного Братства св. ап. 
Андрія Первозваного та його керівника, 
справжнього майстра своєї справи Русла-

на Ляшенка.
До речі, пан Руслан вже не вперше на 

Полтавщині. В 2015 р. на фестивалі він 
презентував своє мистецтво разом з чоло-
вічим хором «Гомін», що вразив слухачів 
бездоганним виконанням вокальних тво-
рів духовного спрямування та витонченим 
музичним смаком.

СТОР. 11  >>
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Шквал емоцій та бурхливих оплесків 
викликали виступи Заслуженого самоді-
яльного ансамблю пісні і танцю України 
«Лтава» ім. В. Міщенка, Хорової капели 
«Консонелла» викладачів Котелевської 
дитячої музичної школи, Вокального ан-
самблю духовної музики «Мадриган» Кре-
менчуцької дитячої музичної школи №3, 
Хору Полтавського музичного училища 
ім. Лисенка.

Постійним учасником вагомого музич-

ного проекту став Народний вокальний 
ансамбль «Дивоцвіт» Заводської дитячої 
музичної школи, 

керівник – Ковтун І. М., концертмей-
стер – Л. Мусієнко.

В цьому році наш колектив виконував 
твори І. Соневицького «Під твою милість» 
та «Народивсь Христос» в обробці М. Бо-
рис.

За вдалий, високопрофесійний виступ 
вдячні глядачі нагородили ансамбль «Ди-
воцвіт» бурхливими оплесками, начальник 

Управління культури Полтавської облдер-
жадміністрації Г. Фасій вручив Диплом 
Управління культури та Харківсько-Пол-
тавської Єпархії УАПЦ, а ієрей Олександр 
Горай подарував ікону Пресвятої Бого-
родиці з особистим підписом Високопре-
освященнішого Афанасія, архієпископа 
Харківського та Полтавського Української 
Автокефальної Православної церкви.

Приємно, що наша Полтавщина і надалі 
залишається духовною столицею України. 
А піднесені слова нашого Духовного гім-

ну «Молитви за Україну» (музика Миколи 
Лисенко, слова Олександра Кониського) 
у виконанні зведеного хору учасників та 
гостей фестивалю стали заключним акор-
дом музичного дійства, відродили в сер-
цях присутніх непоборний дух народного 
єднання. 

Ж.МИКИТЕНКО
директор Заводської дитячої музичної 

школи

« Я К  Н А  С Н І Г У  Ч Е Р В О Н И Й  Ж А Р  К А Л И Н И , 
П ’ Я Н И Л А  Н И В И  К Р О В  Ї Х  Ч И С Т А »

29 січня 2018 року виповнилося 100 
років, як українські студенти-вояки у 
бою під Крутами ціною власного життя 
зупинили переважаючого за чисельніс-
тю та озброєнням ворога – більшовицьку 
армію,  яка фактично наступала на укра-
їнську державність. Серед приблизно 70-
100 загиблих українських  воїнів – 37–39 
вбитих у бою та розстріляних студентів i 
гімназистів. 

Бій під Крутами затримав наступ про-
тивника на Київ на чотири дні, що дало 
можливість українській делегації підпи-
сати Брест-Литовський мирний договір, 
який врятував молоду українську держав-
ність.

В пам’ять про цю сумну і водночас ге-
роїчну дату Заводська міська бібліотека 
№1 провела Історичний Вечір пам’яті під 
однойменною назвою для студентів І–го 
курсу гр.Т-14Б та гр.Т-11Б на чолі з їх ви-
кладачами та керівниками Таранською 
А.А., Продченко О.М., Ніколаєнко А.В. з 
Лохвицького механіко – технологічного 
коледжу ПДАА.

В читальному залі бібліотеки було роз-
міщено перегляд літератури «Крути: уроки 
минулого». Прозвучали пісні у виконанні 
П.Дворського «Впав на землю січневий 
мороз» та «Балада про Крути».

В ході вечора бібліотекарі запропону-
вали студентам презентацію під назвою 
«ГЕРОЇ КРУТ – ДЛЯ НАЩАДКІВ ВЗІ-
РЕЦЬ», присвячену 100–річчю вшануван-
ня пам’яті юнаків, які героїчно загинули у 
бою під Крутами 29 січня 1918 року. 

СТОР. 12  >>
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…Нема любові понад ту, що окропила 
кров’ю Крути,

І ту гарячу кров святу повік Вкраїні не 
забути .

Саме ці рядки якнайповніше передають 
почуття присутніх на вечорі.

У бою під Крутами полягли київські 
студенти й учні, що 1918-го стали на за-
хист незалежності своєї Вітчизни. 29 січ-
ня –100 – літній День пам’яті героїв Крут 
– саме там, у 1918 році відбувся бій, що на 
довгі роки став одним із символів бороть-
би українського народу за свободу і неза-
лежність.

Поїзди, проходячи повз цю малень-
ку станцію, стишують хід, а в день, коли 
сталася трагедія, тривожно сигналять… 
Немов будять приспану й присипану по-
рохом забуття за часів СРСР нашу пам’ять 
про тих, хто поклав голову в цих полях, 
захищаючи незалежність молодої Україн-
ської держави. Передчасно зів’ялий цвіт, 
юні романтики… 

В ході вечора прозвучало й ім’я Авер-
кія Гончаренка, нашого земляка з Лохвич-
чини, який був одним із командирів над 
юними вояками, пізніше емігрував в США 
і там помер у віці 90 років.

Не наважуючись зустріти ворога 
у Бахмачі, де перебувало до 2 тис. по-
більшовицькому налаштованих робітни-
ків, Аверкій Гончаренко наказав відступи-
ти до залізничної станції Крути і зайняти 
оборону. Туди вони дісталися вже 28 січня 
1918 р. Позиції, розташовані за кілька со-
тень метрів від самої станції, були непо-

гано підготовлені для бою. На правому 
фланзі вони мали штучну перешкоду – 
насип залізничної колії, на лівому – сту-
дентська сотня в складі вже наявного там 
загону почала риття окопів і спорудження 
земляних укріплень. Командувач загону в 
Бахмачі Аверкій Гончаренко мав у своєму 
розпорядженні 4 сотні бійців, переважно 
студентів та юнкерів. Студентський курінь 
був поділений на чотири взводи по 28-30 
чол. Три з них зайняли позиції в окопах, 
четверта, що складалася з наймолодших 
та тих, хто не вмів стріляти, перебувала у 
резерві.

16 (29) січня 1918 року на залізничній 
станції поблизу селища Крути за 130 кіло-
метрів на північний-схід від Києва розпо-
чався бій, між 4-тисячною більшовицькою 
армією Михайла Муравйова та 300-ми 
київськими студентами, що захищали під-
ступи до Києва. Загін матросів Ремньова 
потрапив під обстріл захисників Крут. 
З тилу їх підтримував ще й бронепоїзд і 
гармата, які здійснювали виїзди у тил на-
ступаючому ворогові та вели їх обстріл. 
На залізничній платформі також була гар-
мата сотника Лещенка, якою також стри-
мували наступ більшовиків. Втрачаючи 
вбитих і поранених, більшовики вперто 
просувалися вперед. Їх гарматна батарея, 
що до часу стріляла не досить вдало, зо-
середила вогонь по українських позиціях. 
Бій тривав більше 5 годин, українці відби-
ли кілька атак, під час яких понесли значні 
втрати. Приблизно у цей час на допомогу 
Ремньову почали надходити інші загони 
Муравйова (зокрема, 1-й Петроградський 
загін), а з боку Чернігівської колії підійшов 
ворожий бронепоїзд і почав обстріл обо-
роняючих з тилу.

Десять йшло проти ста
І кидались грудьми на гармати,
Бо за ними свята
Україна стояла, як мати.
І остання гупає гармата..
На життя без надій
Їм стояти, стояти, стояти!
Тим часом, за свідченням очевидців, 

у студентів та юнкерів почали кінчатися 
набої і скінчилися снаряди для гармати. 
Наступаючі загони росіян почали обхо-
дити позиції обороняючих з лівого флан-
гу — настала небезпека оточення і юнкери 
зі студентами почали відхід в напрямку 

Києва. Більшості вдалося відступити на 
потязі, який їх чекав. Коло станції Бобрик 
знаходився більший загін під керуванням 
Симона Петлюри, але отримавши звістку 
про повстання на заводі Арсенал Петлю-
ра рушив на Київ, оскільки на його думку 
найбільша небезпека була якраз там.

Юнкери відступали під прикриттям на-
сипу, а у студентів спереду і позаду була 
відкрита місцевість. Командир студент-
ської сотні сотник Омельченко вирішив 
спочатку багнетною атакою відбити воро-
га, а вже потім відступати. Атака виявилася 
невдалою, адже юнакам протистояли про-
фесійні вояки. Сотня понесла втрати, за-
гинув і сам Омельченко. Допомога резерву 
не дала більшовикам оточити та знищити 
студентів. Забравши вбитих і поранених, 
українське військо відходило до ешелону. 
Росіяни, або не хотіли, або, швидше за все, 
не могли наздогнати основні сили і продо-
вжувати наступ на Київ того ж дня — за-
лізницю заздалегідь розібрали ще в Крутах

Коли близько 17 години зібралися усі 
українські підрозділи, виявилося, що не 
вистачає одного взводу студентів, що сто-
яв найближче до станції: у сум’ятті битви 
в полон потрапив розвідувальний взвод 
(близько 30 чоловік). Відступаючи у сутін-
ках, студенти втратили орієнтир та вийшли 
прямо на станцію Крути, вже зайняту чер-
воногвардійцями. Один із більшовицьких 
командирів Єгор Попов розлютився, коли 
дізнався, що втрати більшовиків склали не 
менше 300 чоловік. Щоб якось їх компен-
сувати, він наказав ліквідувати полонених. 
За свідченнями очевидців з 27 студентів 
спочатку знущалися, а потім розстріляли. 
Учень 7-го класу Пипський перед розстрі-
лом перший почав співати «Ще не вмерла 
Україна» і всі інші студенти підтримали 
спів. Після розстрілу місцевим жителям 
деякий час забороняли ховати тіла помер-
лих.

Існувало багато версій, чому стали-
ся трагічні події під Крутами. У загибе-
лі студентів звинувачували керівництво 
українських збройних сил, яке кинуло їх 
напризволяще перед загрозою сильного 
і небезпечного ворога. Останні розвідки 
доводять, що командування армії УНР 
розуміло стратегічну важливість оборони 
бахмацького напряму. Туди передбачалося 
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відправити частину Гайдамацького кошу 
Слобідської України на чолі з Симоном 
Петлюрою, але ці плани зазнали краху че-
рез січневі події у Києві.

Трагічна загибель студентського куре-
ня під Крутами стала символом патріотиз-
му і жертовності у боротьбі за незалежну 
Україну. Вже в березні 1918 року, після під-
писання більшовиками Брестської мир-
ної угоди і з поверненням уряду УНР до 
Києва, за рішенням Центральної Ради від 
19 березня 1918 року було вирішено уро-
чисто перепоховати полеглих студентів на 
Аскольдовій могилі у Києві. Тіла 27 воя-
ків-студентів було перевезено до Києва, де 
відбулася громадська жалоба і поховання. 
На церемонії виступив Михайло Грушев-
ський, який назвав цей вчинок київської 
молоді героїчним. Протягом десятиліть 
існували різні суперечливі трактування 

перебігу подій і кількості загиблих — від 
декількох до декількох сотень. Напри-
клад Павло Тичина присвятив свій вірш 
«Пам’яті тридцяти»:

 На Аскольдовій могилі
Поховали їх –
Тридцять мучнів-українців,
Славних молодих…
На Аскольдовій могилі
Український цвіт! –
По кривавій по дорозі
 Нам іти у світ.
На кого посміла знятись
Зрадницька рука?
Квітне сонце, – грає вітер
І Дніпро-ріка…
На кого завзявся воїн?
Боже, покарай!
Понад все вони любили
Свій коханий край.
Вмерли в Новім Заповіті

З славою святих.
На Аскольдовій Могилі
Поховали їх.
Павло Тичина, 1918 рік
Далі присутні переглянули фільм з серії 

«Невідома Україна»,під назвою «Лист без 
конверта» 91-й. Його зміст є дуже повчаль-
ним для молоді, адже в ньому було наве-
дено факти як палкої любові до України з 
боку юнацтва,так і зрадництва зі сторони 
української інтелігенції,яка не повинна 
була допустити подій під Крутами.

Подвиг українських юнаків під Крута-
ми, що своєю кров’ю окропили святу зем-
лю в боротьбі за волю України, навічно за-
лишиться в історії як символ національної 
честі. Кров під Крутами не була пролита 
марно. З неї, наче з безсмертя, розцвітають 
пелюстки Волі. Вже 29 січня 1919 року на 
роковини бою під Крутами, до Асколь-
дової могили героїв прийшли студенти й 

гімназисти. Вони дали клятву на вірність 
Україні, на вірність тим ідеям, за які жит-
тям заплатили герої.

Слово про загиблих виголосив профе-
сор Михайло Грушевський. Він, зокрема, 
сказав: «Стримайте ж Ваші сльози, які ко-
тяться! Ці юнаки поклали свої голови за 
визволення Вітчизни, і Вітчизна збереже 
про них вдячну пам’ять на віки вічні!».

Крути, без сумніву, були, є і будуть за-
вдяки героїзму молодих студентів, однією 
з героїчних сторінок нашої історії.

Крути ввійшли в історію України як 
символ національної честі. Ті, хто загинув 
у битві під Кругами назавжди залишать-
ся в нашій пам’яті. Вони полягли, щоб ми 
сьогодні жили у вільній і незалежній Укра-
їнській державі. 

На завершення Вечора присутні про-
співали Гімн України.

Л.ЄРМАКОВА зав. бібліотекою

В Ш А Н О В У Ю Ч И 
П А М ’ Я Т Ь  Г Е Р О Ї В 

К Р У Т
В день пам'яті Героїв Крут відбулося покладання квітів біля пам’ятника Героям Укра-

їни та хвилина мовчання.
Цього року, 29 січня, виповнюється 100 років від дня тих трагічних, і водночас ге-

роїчних подій, що відбулися на залізничній станції Крути в Чернігівській області. 300 
київських студентів, захищаючи підступи до Києва, вступили в нерівний бій з шестити-
сячної армією більшовиків під командуванням Михайла Муравйова, яка в числі інших 
вела наступ на Українську народну республіку.

Точна кількість загиблих студентів офіційно ніде не зафіксована. За свідченнями 
учасників подій, було вбито понад 250 осіб з української сторони. Відомі імена тільки 27 
студентів, яких взяли в полон і розстріляли. Їх тіла пізніше були урочисто перепоховані 
на Аскольдовій могилі в Києві. Вічна пам'ять героям України.

Д О С В І Д  П О Л Ь Щ І , 
Н О Р В Е Г І Ї  Т А  У К Р А -
Ї Н И  У  С Ф Е Р І  Е Н Е Р -
Г О Е Ф Е К Т И В Н О С Т І 
М І С Ь К О Г О  Г О С П О -

Д А Р С Т В А
25-26 січня у Києві пройшла конференція «Досвід Польщі, Норвегії та України у сфері 

підвищення енергоефективності міського господарства», організована Асоціацією міст 
України спільно з Асоціацією міст Польщі, Норвезькою асоціацією місцевих та регіо-
нальних влад та Асоціацією «Енергоефективні міста України». Цей захід зібрав міських 
голів та представників органів місцевого самоврядування з українських, польських на 
норвезьких міст, експертів організацій, що працюють у сфері енергоефективності, пред-
ставників центральних органів влади. Громаду нашого міста представив міський голова 
В.Сидоренко. Мета заходу – представлення результатів Проекту «Польсько-норвезька 
допомога для підвищення енергоефективності в Україні», обговорення Державної по-
літики у сфері енергоефективності, презентація кращих практик підвищення енергое-
фективності у міському господарстві.

На передодні дня Соборності України 
та прийняття IV Універсалу УЦР, яким 
проголошувалася повна незалежність 
Української Народної Республіки, 21 січ-
ня 2018 року спортсмени школи бойових 
східних та слов’янських єдиноборств при 
Лохвицькому районному осередку міжна-
родної громадської організації "Українське 
Козацтво" з секції бойового мистецтва 
«Дракон» міста Заводське за підтрим-
ки міського голови Віталія Сидоренка та 
голови місцевої громадської організації 
«Спорт» Віктора Мусієнка взяла участь у 
відкритому кубку міста Киева, який про-

водила міжнародна федерація з елітного 
бою IFEF-PRO, WFEF-PRO.

В цьому турнірі брало участь 8 клубів 
в складі 65 учасників віком від шести до 
двадцяти років з різних міст України. Зма-
гання проводились за версією СК-1.За-
водчани мірялися силою з спортсменами з 
Києва, Одеси, Харкова, Гадяча.

На змаганнях були присутні не тільки 
шанувальники вуличних боїв, а і тренери 
та спортивні промоутери. Всі учасники 
турніру прикладали максимальних зусиль 
для досягнення перемоги. Тож отримати 
перемогу було досить складно. Не обі-

йшлось без травм та крові, але за словами 
самих бійців, це тільки загартовує харак-
тер та додає впевненості в собі.

Чемпіонами в особистому заліку стали:
Дудник Станіслав - вікова категорія14-

15років,Голінченко Едуард-вікова катего-
рія 19-20 років, Півнєв Роман-вікова кате-
горія 12-13 років, Півнєва Марія - вікова 
категорія 14-15 років, Алєксєєнко Лука-ві-
кова категорія 12-13 років.

Друге місце вибороли:Пономаренко Во-
лодимир, Волох Александр. 

Тренер-інструктор-Алєксєєнко Сергій 
Валерійович.

НОВИНИ СПОРТУ


