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1 червня, в м. Заводське відбувся ХVІІІ 
відкритий фестиваль-конкурс дитячої та 
юнацької творчості «Веселкові кольори». 
Міський Будинок культури №1 приймав 
своїх гостей, які завітали до нас із Лубен, 
Лохвиці, Гадяча, Вирішального, Яхників та 
Млинів. Всіх конкурсантів оцінювало про-
фесійне журі Гадяцького коледжу культу-
ри і мистецтв ім. І.П. Котляревського:

Гузій Михайло Єгорович – викладач-
методист вищої категорії спеціалізації 
«Народна хореографія», заслужений пра-
цівник культури України;

Горбачик Наталія Іванівна – викладач-
методист вищої категорії;

Боцула Світлана Павлівна – викла-
дач-методист вищої категорії, заступник 
директора з практичного навчання, спри-
яння працевлаштуванню та зовнішніх 
зв’язків.

Гран-прі цього року здобув вокальний 
дует Міхно Ілони та Міхно Діани, який 
не один рік був учасником фестивалю. 
Приємно спостерігати за тим, як зроста-
ють наші конкурсанти та формуються, як 
творчі особистості.

Також лауреатами стали: вокальне мис-
тецтво, естрадний жанр.

Вікова категорія до 7 років: 1 місце Вла-
сенко Аліса; 2 – дует «Позитивчик» (Ярмо-
ленко Анастасія та Ткаченко Анастасія); 
3 – дует «Потішки» (Саловська Марина та 
Малько Мирослави).

Вікова категорія 8 – 10 років: 1 – Данил-
ко Єва, 2 – Попович Тетяна, 3 – Шокало Ві-
кторія;

Колективи – 2 місце вокально-естрад-
ний ансамбль «Арт-студія».

Вікова категорія 11 – 14 років: 1 – Ко-
зицька Ірина, 2 – Левенко Дар’я, 3 – Цига-
ніна Софія;

Колективи – 2 місце вокально-естрад-
ний ансамбль «Роксолана».

Вікова категорія 15 – 18 років: 1 – Іва-
щенко Єлизавета, 2 – Сердюк Олена.

Інструментальний жанр.
Вікова категорія 8 – 14 років: 1 – дует 

«Чарівна мелодія» (Тарасюк Анастасія та 
Руденко Єлизавета), 2 – дует «Сопілкарі» 
(Шапран Ілля та Кузьменко Вадим).

Хореографія. Вікова категорія 8 – 14 ро-
ків.

1 – зразковий аматорський хореогра-
фічний колектив «ВЕРНІСАЖ»;

2 – зразковий танцювальний колектив 
«РАДІСТЬ»;

3 – студія Народного аматорського хо-
реографічного колективу «Пролісок».

Розмовний жанр.
Вікова категорія 8 – 10 років: 1 – Слє-

сарєв Ярослав, 2 – Титаренко Ярослав, 3 – 
Потапенко Павло.

Вікова категорія 11 – 18 років: 1 – Пере-
кліта Ірина, 2 – Циганіна Софія.

Діти із задоволенням брали участь у 
конкурсі «Малюнок на асфальті», виготов-
ляли поробки із майстринями декоратив-
но-прикладного мистецтва, розважались 
із групою дитячих аніматорів та весело 
танцювали під час флеш-мобу.

Гарним закінченням свята стала дитяча 
дискотека разом із ведучою Русланою Бі-
лик та святковим феєрверком.

Ю.ГОРБЕНКО, 
провідний спеціаліст з 

гуманітарних питань

8 стор.
9 стор.

10 стор.
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Д О К У М Е Н Т И

СТОР. 3  >>

Про внесення змін до бюджету 
на 2018 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 стат-
ті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», беручи до уваги 
клопотання КП «Комунсервіс» № 91 від 
16.05.2018 року та № 107 від 08.06.2018 
року. 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у видат-
кову частину загального фонду бюджету 
на 2018 рік по КПК 8700 «Резервний фонд» 
КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» - 
зменшити на суму 50 000,00 грн., а по КПК 
1010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 
2230 «Продукти харчування» - збільшити 
на суму 50 000,00грн.

2. За рахунок коштів запланованих по 
КПК 6030 «Організація благоустрою на-
селених пунктів» КЕКВ 3210 «Капітальні 
трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» КП «Комунсервіс» придба-
ти насос ЕЦВ 6-10-110 з електродвигуном 
5,5 кВт на суму 8500,00 грн. та ковш до 
екскаватора на два зуба (вузький) на суму 
7623,00 грн.

3. Бухгалтерії міської ради внести зміни 
в помісячний розпис бюджету на 2018 рік.

4. Затвердити довідки про зміни доход-
ної та видаткової частини бюджету за 2018 
рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

12 червня 2018 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ

Про виділення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації

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

ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 
75  800,00 грн. по КПК 6030 «Організація 
благоустрою населених пунктів» КЕКВ 
2240 « Надання послуг (крім комуналь-
них)» на виготовлення проектно-кошто-
рисної документації на «Капітальний 
ремонт автомобільної дороги загально-
го користування місцевого значення 
О1712162 Млини – Піски в межах вулиці 
Ватутіна м. Заводське, Лохвицького райо-
ну, Полтавської області» з супроводжен-
ням у відповідних інстанціях та прохо-
дженням експертизи.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

12 червня 2018 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ

Про встановлення ставки акцизного
податку з роздрібного продажу 
підакцизних товарів на 2019 рік
та затвердження Положення про

встановлення ставки акцизного податку
з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

та порядок його справляння

Керуючись пунктом 24 частини пер-
шої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», підпунктом 
215.3.10 пункту 215.3 статті 215 Податко-
вого кодексу України, Законом України 
«Про засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяльності» 
та з метою зміцнення матеріальної та фі-
нансової бази місцевого самоврядування, 
а також сприяння соціально-економічного 
розвитку міста. 

РІШЕННЯ РАДИ

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити на тери-
торії Заводської міської ради ставку ак-
цизного податку з роздрібного продажу 
підакцизних товарів на 2019 рік у розмірі 
5 % від вартості реалізованих підакцизних 
товарів (з податком на додану вартість).

2. Затвердити Положення про встанов-
лення ставки акцизного податку з реаліза-
ції суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів та порядок 
його справляння (додається).

3. Вважати таким, що втратило чин-
ність рішення 24 сесії міської ради 7 скли-
кання від 14.06.2017 року за № 5 «Про за-
твердження Положення про встановлення 
ставки акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів та порядок 
його справляння».

4. Дане рішення набирає чинності з 01 
січня 2019 року.

5. Оприлюднити дане рішення в газеті 
«Червонозаводський вісник» та на сайті 

Заводської міської ради. 
6. Контроль за виконанням даного рі-

шення покласти на голову постійної ко-
місії міської ради з питань стратегічного 
розвитку, планування бюджету і фінансів 
Барановського Р.І..

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

12 червня 2018 року рішення №7

(Додаток до рішення 7) Положення
про встановлення ставки акцизного по-
датку з реалізації суб’єктами господарю-
вання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів та порядок його справляння.

1. Загальні положення
1.1. Акцизний податок запроваджується 

на території Заводської міської ради 
на підставі ст.10 Податкового Кодексу 
України №2755-VI від 02.12.2010 року із 
змінами та доповненнями.

1.2. Копія прийнятого рішення про 
встановлення місцевих податків чи зборів 
надсилається у законодавчо встановле-
ний термін з дня оприлюднення до кон-
тролюючого органу, в якому перебувають 
на обліку платники відповідних місцевих 
податків та зборів.

2. Платники податку
2.1. Відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 

ст. 212 Податкового кодексу України від 
02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами і допо-
вненнями) (далі – Кодексу) платником 
податку є особа - суб’єкт господарю-
вання роздрібної торгівлі, яка здійснює 
реалізацію підакцизних товарів.

3. Об’єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування є операції з 

реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

До підакцизних товарів належать:
1) пиво;
2) алкогольні напої;
3) тютюнові вироби,тютюн та 

промислові замінники тютюну;
4) нафтопродукти, скраплений газ, ре-

човини, що використовуються як компо-
ненти моторних палив, паливо моторне 
альтернативне

4. База оподаткування
Базою оподаткування є вартість (з пода-

тком на додану вартість та без урахування 
акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів) підакцизних товарів, 
реалізованих суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі.

5. Ставка податку
Ставка податку для підакцизних товарів 

становить:
* Для пива, алкогольних напоїв, тю-

тюнових виробів, тютюну та промисло-
вих замінників тютюну, реалізованих 
суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів, ставка пода-
тку становить 5 відсотків;

* Для нафтопродуктів, скрапленого 
газу, речовин, що використовуються як 
компоненти моторних палив, палива мо-
торного альтернативного, реалізованих 
суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів, ставка по-
датку становить 0,042 євро за кожний літр 
реалізованого (відпущеного) товару. 

6. Порядок обчислення суми податку
Суми податку, що підлягають сплаті, з 

підакцизних товарів визначаються плат-
ником податку самостійно, виходячи з 
об’єктів оподаткування, бази оподатку-
вання та ставки податку, відповідно до 
розділу 4.

7. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному місяцю.
8. Строк та порядок сплати податку
Суми податку перераховуються до бюд-

жету Заводської сільської ради згідно з по-
ложеннями Бюджетного кодексу України, 
суб’єктом господарювання роздрібної 
торгівлі, який здійснює реалізацію 
підакцизних товарів, протягом 10 кален-
дарних днів, що настають за останнім днем 
відповідного граничного строку передба-
ченого Податковим кодексом України для 
подання податкової декларації за місячний 
податковий період.

Особа – суб’єкт господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів, 
сплачує податок за місцем здійснення 
реалізації таких товарів.

9. Строк та порядок подання звітності 
про обчислення і сплату податку

Особи – суб’єкти господарюван-
ня роздрібної торгівлі, які здійснюють 
реалізацію підакцизних товарів, 
підлягають обов’язковій реєстрації як 
платники податку органом державної 
податкової служби за місцем знаходження 
пункту продажу товарів не пізніше гранич-
ного терміну подання декларації акцизно-
го податку за місяць в якому здійснюється 
господарська діяльність.

Суб’єкт господарювання роздрібної 
торгівлі, який здійснює реалізацію 
підакцизних товарів подає щомісяця не 
пізніше 20 числа наступного періоду орга-
ну державної податкової служби за місцем 
реєстрації декларацію акцизного податку 
за формою, затвердженою порядком, вста-
новленою статтею 46 Податкового кодексу 
України.

Про встановлення ставок єдиного по-
датку на 2019 рік та затвердження По-

ложення про єдиний податок

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

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити став-
ки єдиного податку для суб’єктів госпо-
дарської діяльності - фізичних осіб, які 
здійснюють діяльність у м. Заводське та 
класифікувати їх по виду господарської ді-
яльності (додаток 1 Ставки єдиного подат-
ку, за посиланням: www.zv.gov.ua/content/

РІШЕННЯ РАДИ

mistsevi-podatky-ta-zbory.html).
2. Затвердити Положення про єдиний 

податок (додаток 2 додається).
3. Вважати таким, що втратило чинність 

рішення 24 сесії міської ради 7 скликання 
від 14.06.2017 року № 6 «Про затвердження 
Положення про єдиний податок».

4. Дане рішення набирає чинності з 01 
січня 2019 року.

5. Оприлюднити дане рішення в газеті 
«Червонозаводський вісник» та на сайті   
Заводської міської ради. 

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

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

12 червня 2018 року рішення №8

(Додаток до рішення 8) Положення про 
єдиний податок

1. Загальні положення
1.1 Єдиний податок запроваджуєть-

ся на території Заводської міської ради 
на підставі Податкового Кодексу України 
№2755-VI від 02.12.2010 року із змінами 
та доповненнями та Закону України від 28 
грудня 2014 року №71-VIIІ «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо 
податкової реформи».

1.2 Копія прийнятого рішення про 
встановлення місцевих податків та зборів 
надсилається у десятиденний строк з дня 
оприлюднення до органу державної по-
даткової служби, в якому перебувають на 
обліку платники відповідних місцевих по-
датків та зборів.

2. Платники податку
2.1.Юридична особа чи СГД - фізична 

особа може самостійно обрати спрощену 
систему оподаткування, якщо така осо-
ба відповідає вимогам, встановленим цим 
пунктом.

2.2.Суб'єкти господарювання, які засто-
совують спрощену систему оподаткуван-
ня, обліку та звітності, поділяються на такі 
групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підпри-
ємці, які не використовують працю найма-
них осіб, здійснюють виключно роздріб-
ний продаж товарів з торговельних місць 
на ринках та/або провадять господарську 
діяльність з надання побутових послуг 
населенню і обсяг доходу яких протягом 
календарного року не перевищує 300 000 
гривень;

2) друга група - фізичні особи - підпри-
ємці, які здійснюють господарську діяль-
ність з надання послуг, у тому числі побу-
тових, платникам єдиного податку та/або 
населенню, виробництво та/або продаж 
товарів, діяльність у сфері ресторанного 
господарства, за умови, що протягом ка-
лендарного року відповідають сукупності 
таких критеріїв:

- не використовують працю найманих 
осіб або кількість осіб, які перебувають з 
ними у трудових відносинах, одночасно не 
перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1  500 000 
гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на 
фізичних осіб - підприємців, які надають 
посередницькі послуги з купівлі, продажу, 
оренди та оцінювання нерухомого майна 
(група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також 
здійснюють діяльність з виробництва, по-
стачання, продажу (реалізації) ювелірних 
та побутових виробів з дорогоцінних ме-
талів, дорогоцінного каміння, дорогоцін-
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ного каміння органогенного утворення та 
напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні 
особи - підприємці належать виключно до 
третьої групи платників єдиного податку, 
якщо відповідають вимогам, встановле-
ним для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - під-
приємці, які не використовують працю 
найманих осіб або кількість осіб, які пе-
ребувають з ними у трудових відносинах, 
не обмежена та юридичні особи - суб'єкти 
господарювання будь-якої організаційно-
правової форми, у яких протягом кален-
дарного року обсяг доходу не перевищує 
5 000 000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподар-
ські товаровиробники, у яких частка сіль-
ськогосподарського товаровиробництва 
за попередній податковий (звітний) рік до-
рівнює або перевищує 75 відсотків.

2.3. Не можуть бути платниками єдино-
го податку першої - третьої груп:

2.3.1. суб'єкти господарювання (юри-
дичні особи та фізичні особи - підприєм-
ці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення 
азартних ігор, лотерей (крім розповсю-
дження лотерей), парі (букмекерське парі, 
парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, про-

даж підакцизних товарів (крім роздрібного 
продажу паливно-мастильних матеріалів в 
ємностях до 20 літрів та діяльності фізич-
них осіб, пов'язаної з роздрібним прода-
жем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію 
дорогоцінних металів і дорогоцінного ка-
міння, у тому числі органогенного утво-
рення (крім виробництва, постачання, 
продажу (реалізації) ювелірних та побуто-
вих виробів з дорогоцінних металів, доро-
гоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення та напівдорого-
цінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних ко-
палин, крім реалізації корисних копалин 
місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посе-
редництва, крім діяльності у сфері страху-
вання, яка здійснюється страховими аген-
тами, визначеними Законом України "Про 
страхування", сюрвейєрами, аварійними 
комісарами та аджастерами, визначеними 
розділом III Податкового Кодексу;

7) діяльність з управління підприєм-
ствами;

8) діяльність з надання послуг пошти 
(крім кур'єрської діяльності) та зв'язку 
(крім діяльності, що не підлягає ліцензу-
ванню);

9) діяльність з продажу предметів мис-
тецтва та антикваріату, діяльність з орга-
нізації торгів (аукціонів) виробами мис-
тецтва, предметами колекціонування або 
антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення 
гастрольних заходів;

2.3.2. фізичні особи - підприємці, які 
здійснюють технічні випробування та до-
слідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), 
діяльність у сфері аудиту;

2.3.3. фізичні особи - підприємці, які на-
дають в оренду земельні ділянки, загальна 
площа яких перевищує 0,2 гектара, житло-
ві приміщення та/або їх частини, загальна 
площа яких перевищує 100 квадратних 
метрів, нежитлові приміщення (споруди, 
будівлі) та/або їх частини, загальна площа 
яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.3.4. страхові (перестрахові) брокери, 
банки, кредитні спілки, ломбарди, лізин-
гові компанії, довірчі товариства, страхові 
компанії, установи накопичувального пен-
сійного забезпечення, інвестиційні фонди 
і компанії, інші фінансові установи, визна-
чені законом; реєстратори цінних паперів;

<< СТОР. 2 2.3.5. суб'єкти господарювання, у ста-
тутному капіталі яких сукупність часток, 
що належать юридичним особам, які не 
є платниками єдиного податку, дорівнює 
або перевищує 25 відсотків;

2.3.6. представництва, філії, відділення 
та інші відокремлені підрозділи юридич-
ної особи, яка не є платником єдиного по-
датку;

2.3.7. фізичні та юридичні особи - нере-
зиденти;

2.3.8. суб'єкти господарювання, які на 
день подання заяви про реєстрацію плат-
ником єдиного податку мають податковий 
борг, крім безнадійного податкового боргу, 
що виник внаслідок дії обставин непере-
борної сили (форс-мажорних обставин).

2.4.Не можуть бути платниками єдино-
го податку четвертої групи:

2.4.1 суб'єкти господарювання, у яких 
понад 50 відсотків доходу, отриманого від 
продажу сільськогосподарської продукції 
власного виробництва та продуктів її пе-
реробки, становить дохід від реалізації де-
коративних рослин (за винятком зрізаних 
квітів, вирощених на угіддях, які належать 
сільськогосподарському товаровиробнику 
на праві власності або надані йому в ко-
ристування, та продуктів їх переробки), 
диких тварин і птахів, хутряних виробів і 
хутра (крім хутрової сировини);

2.4.2. суб’єкти господарювання, що 
провадять діяльність з виробництва під-
акцизних товарів, крім виноматеріалів ви-
ноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 
- 2204 30), вироблених на підприємствах 
первинного виноробства для підприємств 
вторинного виноробства, які викорис-
товують такі виноматеріали для вироб-
ництва готової продукції, а також крім 
електричної енергії, виробленої кваліфі-
кованими когенераційними установками 
та/або з відновлюваних джерел енергії (за 
умови, що дохід від реалізації такої енергії 
не перевищує 25 відсотків доходу від ре-
алізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
такого суб’єкта господарювання);

2.4.3. суб'єкт господарювання, який ста-
ном на 1 січня базового (звітного) року 
має податковий борг, за винятком безна-
дійного податкового боргу, який виник 
внаслідок дії обставин непереборної сили 
(форс-мажорних обставин).

3. Об'єкт та база оподаткування для 
платників єдиного податку четвертої 
групи

3.1 Об'єктом оподаткування для плат-
ників єдиного податку четвертої групи є 
площа сільськогосподарських угідь (ріл-
лі, сіножатей, пасовищ і багаторічних на-
саджень) та/або земель водного фонду 
(внутрішніх водойм, озер, ставків, водо-
сховищ), що перебуває у власності сіль-
ськогосподарського товаровиробника або 
надана йому у користування, у тому числі 
на умовах оренди.

Права власності/користування земель-
ними ділянками повинні бути оформлені 
та зареєстровані відповідно до законодав-
ства.

3.2 Базою оподаткування податком для 
платників єдиного податку четвертої гру-
пи для сільськогосподарських товарови-
робників є нормативна грошова оцінка од-
ного гектара сільськогосподарських угідь 
(ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних 
насаджень), з урахуванням коефіцієнта ін-
дексації, визначеного за станом на 1 січня 
базового податкового (звітного) року від-
повідно до порядку, встановленого розді-
лом XII Податкового Кодексу.

3.3. Базою оподаткування податком для 
платників єдиного податку четвертої гру-
пи для земель водного фонду (внутріш-
ніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є 
нормативна грошова оцінка ріллі в Авто-
номній Республіці Крим або в області, з 
урахуванням коефіцієнта індексації, ви-

значеного за станом на 1 січня базового 
податкового (звітного) року відповідно до 
порядку, встановленого Податковим Ко-
дексом.

3.4. Підставою для нарахування єдино-
го податку платникам четвертої групи є 
дані державного земельного кадастру та/
або дані з державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно.

Центральні органи виконавчої влади, 
що реалізують державну політику у сфе-
рі земельних відносин та у сфері держав-
ної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа 
наступного місяця, а також за запитом 
відповідного контролюючого органу за 
місцезнаходженням земельної ділянки 
подають інформацію, необхідну для об-
числення і справляння податку у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів Укра-
їни.

4.Ставки єдиного податку
4.1. Ставки єдиного податку для плат-

ників першої групи встановлюються у 
відсотках (фіксовані ставки) до розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, встановленого законом на 1 січня по-
даткового (звітного) року, другої групи - у 
відсотках (фіксовані ставки) до розміру 
мінімальної заробітної плати, встановле-
ної законом на 1 січня податкового (звіт-
ного) року, третьої групи - у відсотках до 
доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного подат-
ку встановлено відповідно додатка, що є 
невід’ємною частиною цього Положення 
для фізичних осіб - підприємців, які здій-
снюють господарську діяльність, залежно 
від виду господарської діяльності, з розра-
хунку на календарний місяць.

4.3. Відсоткова ставка єдиного податку 
для платників третьої групи встановлю-
ється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати по-
датку на додану вартість згідно з Податко-
вим Кодексом;

2) 5 відсотки доходу - у разі включення 
податку на додану вартість до складу єди-
ного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які 
здійснюють діяльність з виробництва, по-
стачання, продажу (реалізації) ювелірних 
та побутових виробів з дорогоцінних ме-
талів, дорогоцінного каміння, дорогоцін-
ного каміння органогенного утворення та 
напівдорогоцінного каміння, ставка єди-
ного податку встановлюється у розмірі, 
визначеному підпунктом 2 пункту 4.3 цьо-
го Положення.

4.4. Ставка єдиного податку встанов-
люється для платників єдиного подат-
ку першої - третьої групи (фізичні особи 
- підприємці) у розмірі 15 відсотків при 
умовах, викладених в підпункті 293.4 стат-
ті 293 Податкового Кодексу.

4.5. Ставки єдиного податку для платни-
ків третьої групи (юридичні особи) вста-
новлюються у подвійному розмірі ставок, 
визначених пунктом 4.3 цього Положення:

1) до суми перевищення обсягу доходу, 
визначеного у підпункті 3 пункту 2.2. цьо-
го Положення;

2) до доходу, отриманого при застосу-
ванні іншого способу розрахунків, ніж за-
значений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення 
видів діяльності, які не дають права засто-
совувати спрощену систему оподаткуван-
ня.

4.6. У разі здійснення платниками єди-
ного податку першої і другої груп кількох 
видів господарської діяльності застосову-
ється максимальний розмір ставки єдино-
го податку, встановлений для таких видів 
господарської діяльності.

4.7. У разі здійснення платниками єди-
ного податку першої і другої груп госпо-
дарської діяльності на територіях більш 

як однієї сільської, селищної або міської 
ради застосовується максимальний роз-
мір ставки єдиного податку, встановлений 
цією статтею для відповідної групи таких 
платників єдиного податку.

4.8. Для платників єдиного податку чет-
вертої групи розмір ставок податку з од-
ного гектара сільськогосподарських угідь 
та/або земель водного фонду залежить від 
категорії (типу) земель, їх розташування 
та становить (у відсотках бази оподатку-
вання):

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім 
ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих 
у гірських зонах та на поліських територі-
ях, а також сільськогосподарських угідь, 
що перебувають в умовах закритого ґрун-
ту) - 0,95;

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розта-
шованих у гірських зонах та на поліських 
територіях, - 0,57;

- для багаторічних насаджень (крім ба-
гаторічних насаджень, розташованих у 
гірських зонах та на поліських територіях) 
- 0,57;

- для багаторічних насаджень, розта-
шованих у гірських зонах та на поліських 
територіях, - 0,19;

- для земель водного фонду – 2,43;
- для сільськогосподарських угідь, що 

перебувають в умовах закритого ґрунту, - 
6,33.

Перелік гірських зон та поліських тери-
торій визначається Кабінетом Міністрів 
України.

5. Податковий (звітний) період
5.1. Податковим (звітним) періодом для 

платників єдиного податку першої, другої 
та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для 
платників єдиного податку третьої групи є 
календарний квартал.

5.2. Податковий (звітний) період почи-
нається з першого числа першого місяця 
податкового (звітного) періоду і закінчу-
ється останнім календарним днем остан-
нього місяця податкового (звітного) пері-
оду.

Попередній податковий (звітний) рік 
для новоутворених сільськогосподарських 
товаровиробників - період з дня державної 
реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сіль-
ськогосподарських товаровиробників, що 
ліквідуються, - період з початку року до їх 
фактичного припинення.

6. Порядок нарахування та строки 
сплати єдиного податку

6.1.Платники єдиного податку першої 
і другої груп сплачують єдиний податок 
шляхом здійснення авансового внеску не 
пізніше 20 числа (включно) поточного мі-
сяця.

Такі платники єдиного податку можуть 
здійснити сплату єдиного податку авансо-
вим внеском за весь податковий (звітний) 
період (квартал, рік), але не більш як до 
кінця поточного звітного року.

6.2. Нарахування авансових внесків для 
платників єдиного податку першої і другої 
груп здійснюється контролюючими ор-
ганами на підставі заяви такого платника 
єдиного податку щодо розміру обраної 
ставки єдиного податку, заяви щодо пері-
оду щорічної відпустки та/або заяви щодо 
терміну тимчасової втрати працездатності.

6.3. Платники єдиного податку третьої 
групи сплачують єдиний податок протя-
гом 10 календарних днів після граничного 
строку подання податкової декларації за 
податковий (звітний) квартал.

6.4. Сплата єдиного податку платника-
ми першої - третьої груп здійснюється за 
місцем податкової адреси.

6.5. Платники єдиного податку першої і 
другої груп, які не використовують працю 
найманих осіб, звільняються від сплати 
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єдиного податку протягом одного кален-
дарного місяця на рік на час відпустки, а 
також за період хвороби, підтвердженої 
копією листка (листків) непрацездатності, 
якщо вона триває 30 і більше календарних 
днів.

6.6. Платники єдиного податку четвер-
тої групи:

6.6.1 самостійно обчислюють суму по-
датку щороку станом на 1 січня і не піз-
ніше 20 лютого поточного року подають 
відповідному контролюючому органу за 
місцезнаходженням платника податку та 
місцем розташування земельної ділянки 
податкову декларацію на поточний рік за 
формою, встановленою у порядку, перед-
баченому статтею 46 цього Кодексу;

6.6.2. сплачують податок щоквартально 
протягом 30 календарних днів, що наста-
ють за останнім календарним днем подат-
кового (звітного) кварталу, у таких розмі-
рах:

у I кварталі - 10 відсотків; 
у II кварталі - 10 відсотків; 
у III кварталі - 50 відсотків;
у IV кварталі - 30 відсотків;
6.6.3 перераховують в установлений 

строк загальну суму коштів на відповід-
ний рахунок місцевого бюджету за місцем 
розташування земельної ділянки.

7. Ведення обліку і складення звітнос-
ті платниками єдиного податку

7.1. Платники єдиного податку першої 
- третьої груп ведуть облік у порядку, ви-
значеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 
Податкового Кодексу.

7.2. Платники єдиного податку першої 
та другої груп подають до контролюючо-
го органу податкову декларацію платника 
єдиного податку у строк, встановлений 
для річного податкового (звітного) періо-
ду, в якій відображаються обсяг отримано-
го доходу, щомісячні авансові внески.

7.3. Платники єдиного податку третьої 
групи подають до контролюючого органу 
податкову декларацію платника єдиного 
податку у строки, встановлені для квар-
тального податкового (звітного) періоду.

7.4. Податкова декларація подається до 
контролюючого органу за місцем податко-
вої адреси.

8. Особливості нарахування, сплати 
та подання звітності з окремих податків і 
зборів платниками єдиного податку

8.1. Платники єдиного податку звільня-
ються від обов'язку нарахування, сплати 
та подання податкової звітності з таких 
податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;
2) податку на доходи фізичних осіб у 

частині доходів (об'єкта оподаткування), 
що отримані в результаті господарської ді-
яльності платника єдиного податку першої 
- третьої групи (фізичної особи) та оподат-
ковані згідно з цією главою;

3) податку на додану вартість з опера-
цій з постачання товарів, робіт та послуг, 
місце постачання яких розташоване на 
митній території України, крім податку на 
додану вартість, що сплачується фізични-
ми особами та юридичними особами, які 
обрали ставку єдиного податку, визначену 
підпунктом 1 пункту 4.3. цього Положен-
ня, а також що сплачується платниками 
єдиного податку четвертої групи;

4) податку на майно (в частині земель-
ного податку), крім земельного податку за 
земельні ділянки, що не використовуються 
платниками єдиного податку першої - тре-
тьої груп для провадження господарської 
діяльності та платниками єдиного податку 
четвертої групи для ведення сільськогос-
подарського товаровиробництва;

5) рентної плати за спеціальне викорис-
тання води платниками єдиного податку 
четвертої групи.

8.2. Нарахування, сплата та подання 

звітності з податків і зборів інших, ніж 
зазначені у пункті 8.1 цього Положення, 
здійснюються платниками єдиного подат-
ку в порядку, розмірах та у строки, вста-
новлені Податковим Кодексом.

У разі ввезення товарів на митну тери-
торію України податки і збори та митні 
платежі сплачуються платником єдиного 
податку на загальних підставах відповідно 
до закону.

8.3. Платник єдиного податку виконує 
передбачені Податковим Кодексом функ-
ції податкового агента у разі нарахування 
(виплати, надання) оподатковуваних по-
датком на доходи фізичних осіб доходів 
на користь фізичної особи, яка перебуває 
з ним у трудових або цивільно-правових 
відносинах.

9. Відповідальність платника єдиного 
податку

Платники єдиного податку несуть від-
повідальність відповідно до Податкового 
Кодексу за правильність обчислення, сво-
єчасність та повноту сплати сум єдиного 
податку, а також за своєчасність подання 
податкових декларацій.

10. Контроль
Контроль за правильністю обчислення 

та своєчасністю сплати єдиного подат-
ку здійснюється Державною фіскальною 
службою.

Про встановлення ставок та пільг зі 
сплати податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, на 2019 рік

Керуючись статтею 266 Податково-
го кодексу України, пунктом 24 частини 
першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», По-
становою Кабінету Міністрів України від 
24.05.2017 року № 483 «Про затвердження 
форм типових рішень про встановлення 
ставок та пільг із сплати земельного по-
датку та податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки» та з метою 
зміцнення матеріальної та фінансової 
бази місцевого самоврядування, а також 
сприяння соціально – економічного роз-
витку міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Установити на тери-
торії Заводської міської ради:

1.1. Ставки податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки, згід-
но з додатком 1 (додатки за посиланням: 
www.zv.gov.ua/content/mistsevi-podatky-
ta-zbory.html);

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

2. Оприлюднити рішення в газеті 
«Червонозаводський вісник» та на сайті 
Заводської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішен-
ня покласти на голову постійної комісії 
міської ради з питань стратегічного роз-
витку, планування бюджету і фінансів 
Барановського Р.І.

4. Вважати такими, що втратили чин-
ність пункти 2,3,4,5 рішення 24 сесії місь-
кої ради 7 скликання від 14.06.2017 року 
за № 7 «Про затвердження Положення 
про порядок нарахування та сплати по-
датку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, як складової податку 
на майно».

5. Рішення набирає чинності з 
01.01.2019 року.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

12 червня 2018 року рішення №9

РІШЕННЯ РАДИ

Про встановлення транспортного 
податку на 2019 рік та затвердження 

Положення про порядок нарахування 
та сплати транспортного податку, як 

складової податку на майно

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

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

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

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

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

3. Вважати таким, що втратило чинність 
рішення 24 сесії міської ради 7 скликання 
від 14.06.2017 року за № 8 «Про затвер-
дження Положення про порядок нараху-
вання та сплати транспортного податку, 
як складової податку на майно».

4. Дане рішення набирає чинності з 01 
січня 2019 року.

5. Оприлюднити дане рішення в газеті 
«Червонозаводський вісник» та на сайті 
Заводської міської ради. 

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

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

12 червня 2018 року рішення №10

РІШЕННЯ РАДИ

(Додаток до рішення 10) Положення про 
порядок нарахування та сплати транс-

портного податку, як складової податку 
на майно

1. Загальні положення
1.1 Транспортний податок запровад-

жується на території Заводської міської 
ради на підставі ст.10 Податкового Кодек-
су України №2755-VI від 02.12.2010 року із 
змінами та доповненнями.

1.2 Копія прийнятого рішення про 
встановлення місцевих податків чи зборів 
надсилається у законодавчо встановлений 
термін з дня оприлюднення до контро-
люючого органу, в якому перебувають на 
обліку платники податку на майно.

2. Платники податку
Платниками транспортного податку є 

фізичні та юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які зареєстровані в місті За-
водське та селі Вишневе та мають власні 
легкові автомобілі, що є об’єктами оподат-
кування.

Платниками транспортного податку є 
фізичні та юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які мають зареєстровані в 
Україні згідно з чинним законодавством 
власні легкові автомобілі, що відповідно 
до пункту 1 розділу 2 цього Порядку є 
об’єктами оподаткування.

3. Об’єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування є легкові 

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

Така вартість визначається централь-
ним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику економічного, соціального 
розвитку і торгівлі, за методикою, затвер-
дженою Кабінетом Міністрів України, ста-
ном на 1 січня податкового (звітного) року 
виходячи з марки, моделі, року випуску, 
об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового 
(звітного) року центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику 
економічного, соціального розвитку 
і торгівлі, на своєму офіційному веб-
сайті розміщується перелік легкових 
автомобілів, з року випуску яких минуло 
не більше п’яти років (включно) та серед-
ньо ринкова вартість яких становить по-
над 375 розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року, який повинен 
містити такі дані щодо цих автомобілів: 
марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів 
двигуна, тип пального.

4. База оподаткування
Базою оподаткування є легковий 

автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
5. Ставка податку
Ставка податку встановлюється з роз-

рахунку на календарний рік у розмірі 25000 
гривень за кожен легковий автомобіль, що 
є об’єктом оподаткування.

6. Порядок обчислення податку
6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/

об’єктів оподаткування фізичних осіб 
здійснюється контролюючим органом за 
місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-
рішення про сплату суми/сум податку та 
відповідні платіжні реквізити надсилають-
ся (вручаються) платнику податку контро-
люючим органом за місцем його реєстрації 
до 1 липня року базового податкового 
(звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придба-
них протягом року, податок сплачується 
фізичною особою-платником почина-
ючи з місяця, в якому виникло право 
власності на такий об’єкт. Контролюючий 
орган надсилає податкове повідомлення-
рішення новому власнику після отриман-
ня інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилан-
ня (вручення) податкових повідомлень-
рішень про сплату податку фізичним 
особам - нерезидентам здійснюють 
контролюючі органи за місцем реєстрації 
об’єктів оподаткування, що перебувають у 
власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані 
до 1 квітня 2015 року подати контролюю-
чим органам за місцем реєстрації об’єкта 
оподаткування відомості, необхідні для 
розрахунку податку.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх 
справ зобов’язані щомісячно, у 10-ден-
ний строк після закінчення календарного 
місяця подавати контролюючим органам 
відомості, необхідні для розрахунку пода-
тку, за місцем реєстрації об’єкта оподатку-
вання станом на перше число відповідного 
місяця.

Форма подачі інформації 
встановлюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної фіскальної політики.

6.4. Платники податку - юридичні особи 
самостійно обчислюють суму податку ста-

СТОР. 5  >>
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ном на 1 січня звітного року і до 20 лютого 
цього ж року подають контролюючому ор-
гану за місцем реєстрації об’єкта оподат-
кування декларацію за формою, встанов-
леною у порядку, передбаченому статтею 
46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми 
рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придба-
них протягом року, декларація юридичною 
особою - платником подається протягом 
місяця з дня виникнення права власності 
на такий об’єкт, а податок сплачується по-
чинаючи з місяця, в якому виникло право 
власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на 
об’єкт оподаткування від одного власника 
до іншого протягом звітного року пода-
ток обчислюється попереднім власником 
за період з 1 січня цього року до початку 
того місяця, в якому він втратив право 
власності на зазначений об’єкт оподатку-
вання, а новим власником - починаючи з 
місяця, в якому він набув право власності 
на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає по-
даткове повідомлення - рішення новому 
власнику після отримання інформації про 
перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані 
протягом року, податок сплачується 
пропорційно кількості місяців, які зали-
шилися до кінця року, починаючи з місяця, 
в якому проведено реєстрацію транспорт-
ного засобу.

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку лег-
кового автомобіля протягом звітного року 
податок сплачується за період з 1 січня 
цього року до початку місяця, наступного 
за місяцем, в якому вік такого автомобіля 
досяг (досягне) п’яти років.

6.8. У разі незаконного заволодіння тре-
тьою особою легковим автомобілем, який 
відповідно до пункту 2.1 пункту 2 цієї статі 
є об’єктом оподаткування, транспортний 
податок за такий легковий автомобіль 
не сплачується з місяця, наступного за 
місяцем, в якому мав місце факт незакон-
ного заволодіння легковим автомобілем, 
якщо такий факт підтверджується 
відповідним документом про внесення 
відомостей про вчинення кримінального 
правопорушення до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань, виданим уповнова-
женим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля 
його власнику (законному володільцю) 
податок на такий автомобіль сплачується 
з місяця в якому легковий автомобіль 
було повернено відповідно до постано-
ви слідчого,прокурора чи рішення суду. 
Платник податку зобов’язаний надати 
контролюючому органу копію такої поста-
нови (рішення) протягом 10 днів з момен-
ту отримання.

6.9. У разі незаконного заволодіння тре-
тьою особою легковим автомобілем, який 
відповідно до пункту 2.1 пункту 21 цієї 
статті є об’єктом оподаткування, уточню-
юча декларації юридичною особою-плат-
ником податку подається протягом 30 ка-
лендарних днів з дня внесення відомостей 
про вчинення кримінального правопо-
рушення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань.

Уразі повернення легкового автомобіля 
його власнику уточнююча декларація 
юридичною особою-платником податку 
подається протягом 30 календарних днів з 
дня складання постанови слідчого, проку-
рора чи винесення ухвали суду.

6.10. Фізичні особи – платники податку 
мають право звернутися з письмовою за-
явою до контролюючого органу за місцем 
своєї реєстрації для проведення звірки да-
них щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебу-
вають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;
в) нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між 

даними контролюючих органів та да-
ними, підтвердженими платником по-
датку на підставі оригіналів відповідних 
документів ( зокрема документів, що 
підтверджують право власності на об’єкт 
оподаткування, перехід права власності 
на об’єкт оподаткування, документів, що 
впливають на середньо ринкову вартість 
легкового автомобіля), контролюючий 
орган за місцем реєстрації платника пода-
тку проводить перерахунок суми податку 
і надсилає (вручає) йому нове податкове 
повідомлення-рішення. Попереднє пода-
ткове повідомлення – рішення вважається 
скасованим (відкликаним).

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, 
визначеному цим пунктом, звертаються за 
проведенням звірки даних до контролюю-
чих органів за місцем реєстрації об’єктів 
оподаткування.

7. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
8. Порядок та строки сплати податку
8.1. Податок сплачується за місцем 

реєстрації об’єктів оподаткування і 
зараховується до міського бюджету згідно 
з положеннями Бюджетного кодексу 
України.

8.2. Строки сплати податку
8.2.1. Транспортний податок 

сплачується:
а) фізичними особами - протягом 

60 днів з дня вручення податкового 
повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансови-
ми внесками щокварталу до 30 числа 
місяця, що наступає за звітним кварталом, 
які відображаються в річній податковій 
декларації».

9. Відповідальність
Платники транспортного податку, 

як складової податку на майно, несуть 
відповідальність за сплату, правильність 
обчислення та своєчасність подання до 
контролюючого органу розрахунків про 
нарахування та сплату податку, подання 
платіжних документів до установи банку 
щодо його оплати згідно Податкового Ко-
дексу України.

10. Контроль
Контроль за правильністю обчислен-

ня та своєчасність сплати транспортного 
податку, як складової податку на майно 
здійснюється Державною фіскальною 
службою.

Про встановлення розміру кошторис-
ної заробітної плати на 2018 рік, який 
враховується при визначенні вартості 

будівництва об’єктів за рахунок коштів 
місцевого бюджету для 

КП «Комунсервіс»

Керуючись статтями 25, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України від 06.12.2016 
№ 1774-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України», пунктом 2 
розділу 2 Наказу Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово–
комунального господарства України від 
20.10.2016 року за № 281 «Про затверджен-
ня Порядку розрахунку розміру кошто-
рисної заробітної плати, який враховуєть-
ся при визначенні вартості будівництва 
об’єктів» та беручи до уваги розрахунок 
інвесторської кошторисної заробітної пла-
ти для будівельно-монтажних та ремонт-
но-будівельних робіт на 2018 рік по КП 
«Комунсервіс».

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити для КП 

РІШЕННЯ РАДИ

«Комунсервіс» розрахунок розміру кошто-
рисної заробітної плати, який враховуєть-
ся при визначенні вартості будівництва 
об’єктів в 2018 році на території м. Завод-
ське (додається).

2. Встановити розмір кошторисної за-
робітної плати на 2018 рік при визначенні 
вартості будівництва (нового будівництва, 
реконструкції, реставрації, капітального 
та поточного ремонту, технічного пере-
оснащення) об’єктів за рахунок коштів 
місцевого бюджету м. Заводське в розмі-
рі 5 823,70 грн., що відповідає середньому 
розряду складності робіт у будівництві 3,8.

3. Доручити КП «Комунсервіс» керува-
тися у своїй роботі розрахунком середньо-
го по району показника при визначенні 
вартості будівництва на стадії складання 
інвесторської кошторисної документації 
та при проведенні взаєморозрахунків за 
обсяги виконаних будівельних робіт на 
об’єктах комунальної власності міста. 

4. Іншим розпорядникам бюджетних 
коштів під час розрахунків вартості бу-
дівництва керуватися рішенням 34 сесії 
Заводської міської ради 7 скликання від 
24.04.2018 року за № 7 «Про встановлення 
розміру кошторисної заробітної плати на 
2018 рік, який враховується при визначен-
ні вартості будівництва об’єктів за раху-
нок коштів місцевого бюджету».

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

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

12 червня 2018 року рішення №11

Про затвердження Положення про по-
рядок нарахування та сплати земельного 

податку і орендної плати юридичними 
та фізичними особами

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

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положен-
ня про порядок нарахування та сплати 
земельного податку і орендної плати юри-
дичними та фізичними особами (додаєть-
ся).

2. Вважати таким, що втратило чин-
ність, рішення 24 сесії Заводської міської 
ради 7 скликання від 14.06.2017 року за № 
11 «Про затвердження Положення про по-
рядок нарахування та сплати земельного 
податку і орендної плати юридичними та 
фізичними особами».

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 
2019 року.

4. Забезпечити оприлюднення даного 
рішення в газеті «Червонозаводський ві-
сник» та на сайті Заводської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію місь-
кої ради з питань будівництва, транспор-
ту, зв’язку, земельних відносин, екології 
та охорони навколишнього природного 
середовища (Івахно С.Ю.)

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

12 червня 2018 року рішення №12

РІШЕННЯ РАДИ

(Додаток до рішення 12) Положення про 
порядок нарахування та сплати земель-

ного податку та орендної плати юридич-
ними та фізичними особами.

1. Загальні положення.
1.1 Земельний податок запроваджуєть-

ся на території Заводської міської ради 
на підставі Податкового Кодексу Украї-
ни №2755-VI від 02.12.2010 року із зміна-
ми та доповненнями внесеними Законом 
України від 28 грудня 2014 року №71-VІІІ 
«Про внесення змін до Податкового кодек-
су України та деяких законодавчих актів 
України щодо податкової реформи».

1.2 Копія прийнятого рішення про вста-
новлення місцевого податку надсилається 
у десятиденний строк з дня оприлюднення 
до органу державної фіскальної служби, 
в якому перебувають на обліку платники 
відповідних місцевих податків та зборів.

2. Платники земельного податку та 
орендної плати.

2.1 Платниками земельного податку є:
- власники земельних ділянок, земель-

них часток (паїв); 
- землекористувачі.
3. Об’єкти оподаткування земельним 

податком.
3.1 Об’єктами оподаткування є:
- земельні ділянки, які перебувають у 

власності або користуванні;
- земельні частки (паї), які перебувають 

у власності.
4. База оподаткування земельним по-

датком.
4.1.1 Базою оподаткування є норма-

тивна грошова оцінка земельних ділянок 
з урахуванням коефіцієнта індексації, ви-
значеного Центральним органом виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у 
сфері земельних відносин;

4.1.2 Рішення ради щодо нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок, роз-
ташованих у межах міста офіційно опри-
люднюється до 15 липня року, що передує 
бюджетному періоду, в якому планується 
застосування нормативної грошової оцін-
ки земель або змін (плановий період). В 
іншому разі норми відповідних рішень за-
стосовуються не раніше початку бюджет-
ного періоду, що настає за плановим пері-
одом.

5. Ставки земельного податку.
5.1 Ставки земельного податку вста-

новлюються за земельні ділянки, які пе-
ребувають в постійному користуванні 
юридичних осіб, у власності фізичних осіб 
– суб’єктів господарювання та фізичних 
осіб. 

5.2 Ставки податку за землю затверджу-
ються окремим рішенням ради.

6. Пільги щодо сплати земельного по-
датку.

6.1 Пільги щодо сплати земельного по-
датку для фізичних осіб. Від сплати зе-
мельного податку звільняються: 

- інваліди першої і другої групи; 
- фізичні особи, які виховують трьох і 

більше дітей віком до 18 років; 
- пенсіонери (за віком); 
- ветерани війни та особи, на яких по-

ширюється дія Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту"; 

- фізичні особи, визнані законом осо-
бами, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи. 

6.2. Звільнення від сплати земельного 
податку за земельні ділянки, передбачене 
для відповідних категорій фізичних осіб, 
поширюється на одну земельну ділянку за 
кожним видом використання у межах гра-
ничних норм: 

- для ведення особистого селянського 
господарства - у розмірі не більш як 2 гек-
тари; 

- для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських бу-
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дівель і споруд (присадибна ділянка)- не 
більш як 0,10 гектара; 

- для індивідуального дачного будівни-
цтва - не більш як 0,10 гектара; 

- для будівництва індивідуальних гара-
жів - не більш як 0,01 гектара; 

- для ведення садівництва - не більш як 
0,12 гектара. 

6.3. Від сплати земельного податку 
звільняються на період дії єдиного подат-
ку четвертої групи власники земельних 
ділянок, земельних часток (паїв) та земле-
користувачі за умови передачі земельних 
ділянок та земельних часток (паїв) в орен-
ду платнику єдиного податку четвертої 
групи.

7. Пільги щодо сплати податку для 
юридичних осіб.

Міська рада має право встановлювати 
пільги щодо сплати земельного податку 
окремим землекористувачам та землевлас-
никам. Такі пільги застосовуються окре-
мими рішеннями міської ради.

8. Земельні ділянки, які не підлягають 
оподаткуванню земельним податком.

Не сплачується земельний податок за: 
- землі сільськогосподарських угідь, що 

перебувають у тимчасовій консервації або 
у стадії сільськогосподарського освоєння; 

- земельні ділянки кладовищ; 
- земельні ділянки, надані для будівни-

цтва і обслуговування культових та інших 
будівель, необхідних для забезпечення ді-
яльності релігійних організацій України, 
статути (положення) яких зареєстровано у 
встановленому законом порядку.

9. Особливості оподаткування платою 
за землю.

Міська рада встановлює ставки плати 
за землю та пільги щодо земельного подат-
ку, що сплачується на її території.

Органи місцевого самоврядування до 
25 грудня року, що передує звітному, пода-
ють відповідному контролюючому органу 
за місцезнаходженням земельної ділянки, 
рішення щодо ставок земельного податку 
та наданих пільг зі сплати земельного по-
датку юридичним та/або фізичним осо-
бам».

Нові зміни щодо зазначеної інформа-
ції надаються до 1 числа першого місяця 
кварталу, що настає за звітним кварталом, 
у якому відбулися зазначені зміни. 

Якщо право на пільгу у платника ви-
никає протягом року, то він звільняється 
від сплати податку починаючи з місяця, 
що настає за місяцем, у якому виникло це 
право. У разі втрати права на пільгу про-
тягом року податок сплачується починаю-
чи з місяця, що настає за місяцем, у якому 
втрачено це право. 

Якщо платники податку, які користу-
ються пільгами з цього податку, надають 
в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, 
споруди або їх частини, податок за такі зе-
мельні ділянки та земельні ділянки під та-
кими будівлями (їх частинами) сплачуєть-
ся на загальних підставах з урахуванням 
прибудинкової території. 

Ця норма не поширюється на бюджет-
ні установи у разі надання ними будівель, 
споруд (їх частин) в тимчасове користу-
вання (оренду) іншим бюджетним уста-
новам, дошкільним, загальноосвітнім на-
вчальним закладам незалежно від форм 
власності і джерел фінансування.

10. Порядок обчислення плати за зем-
лю.

10.1. Підставою для нарахування зе-
мельного податку є дані державного зе-
мельного кадастру. 

10.2. Платники плати за землю (крім 
фізичних осіб) самостійно обчислюють 
суму податку щороку станом на 1 січня і 
не пізніше 20 лютого поточного року по-
дають відповідному контролюючому ор-
гану за місцезнаходженням земельної ді-

лянки податкову декларацію на поточний 
рік за формою, встановленою у порядку, 
передбаченому статтею 46 Податкового 
кодексу, з розбивкою річної суми рівни-
ми частками за місяцями. Подання такої 
декларації звільняє від обов'язку подання 
щомісячних декларацій. При поданні пер-
шої декларації (фактичного початку діяль-
ності як платника плати за землю) разом з 
нею подається довідка (витяг) про розмір 
нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки, а надалі така довідка подається у 
разі затвердження нової нормативної гро-
шової оцінки землі. 

Платник плати за землю має право по-
давати щомісяця звітну податкову декла-
рацію, що звільняє його від обов'язку по-
дання податкової декларації не пізніше 20 
лютого поточного року, протягом 20 ка-
лендарних днів місяця, що настає за звіт-
ним. 

За нововідведені земельні ділянки або 
за новоукладеними договорами оренди 
землі платник плати за землю подає подат-
кову декларацію протягом 20 календарних 
днів місяця, що настає за звітним. 

У разі зміни протягом року об'єкта та/
або бази оподаткування платник плати за 
землю подає податкову декларацію протя-
гом 20 календарних днів місяця, що настає 
за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Нарахування фізичним особам сум 
податку проводиться контролюючим ор-
ганом, який видає платникові до 1 липня 
поточного року податкове повідомлення-
рішення про внесення податку за формою, 
встановленою у порядку визначеному 
статтею 58 Податкового Кодексу. 

У разі переходу права власності на зе-
мельну ділянку від одного власника до ін-
шого протягом календарного року податок 
сплачується попереднім власником за пе-
ріод з 1 січня цього року до початку того 
місяця, в якому він втратив право власнос-
ті на зазначену земельну ділянку, а новим 
власником - починаючи з місяця, в якому у 
нового власника виникло право власності. 

У разі переходу права власності на 
земельну ділянку від одного власника 
до іншого протягом календарного року 
контролюючий орган надсилає податкове 
повідомлення-рішення новому власнику 
після отримання інформації про перехід 
права власності. 

За земельну ділянку, на якій розташова-
на будівля, що перебуває у спільній влас-
ності кількох юридичних або фізичних 
осіб, податок нараховується з урахуванням 
прибудинкової території кожному з таких 
осіб: 

1) у рівних частинах - якщо будівля пе-
ребуває у спільній сумісній власності кіль-
кох осіб, але не поділена в натурі, або од-
ній з таких осіб-власників, визначеній за їх 
згодою, якщо інше не встановлено судом; 

2) пропорційно належній частці кожної 
особи - якщо будівля перебуває у спільній 
частковій власності; 

3) пропорційно належній частці кожної 
особи - якщо будівля перебуває у спільній 
сумісній власності і поділена в натурі. 

За земельну ділянку, на якій розташо-
вана будівля, що перебуває у користуванні 
кількох юридичних або фізичних осіб, по-
даток нараховується кожному з них про-
порційно тій частині площі будівлі, що 
знаходиться в їх користуванні, з урахуван-
ням прибудинкової території. 

Юридична особа зменшує податко-
ві зобов'язання із земельного податку на 
суму пільг, які надаються фізичним особам 
відповідно до пункту 6.1 цього Положення 
за земельні ділянки, що знаходяться у їх 
власності або постійному користуванні і 
входять до складу земельних ділянок такої 
юридичної особи. 

11. Податковий період для плати за 
землю.

11.1 Базовий податковий (звітний) пері-
од дорівнює календарному року. 

11.2. Базовий податковий (звітний) рік 
починається 1 січня і закінчується 31 груд-
ня того ж року (для новостворених під-
приємств та організацій, а також у зв'язку 
із набуттям права власності та/або корис-
тування на нові земельні ділянки може 
бути меншим 12 місяців). 

12. Строк та порядок внесення плати 
за землю.

12.1. Власники землі та землекористува-
чі сплачують плату за землю з дня виник-
нення права власності або права користу-
вання земельною ділянкою. 

У разі припинення права власності або 
права користування земельною ділянкою 
плата за землю сплачується за фактичний 
період перебування землі у власності або 
користуванні у поточному році. 

12.2. Облік фізичних осіб - платників 
податку і нарахування відповідних сум 
проводяться щороку до 1 травня. 

12.3. Податкове зобов'язання з плати за 
землю, визначене у податковій декларації, 
у тому числі за нововідведені земельні ді-
лянки, сплачується власниками та зем-
лекористувачами земельних ділянок за 
місцезнаходженням земельної ділянки за 
податковий період, який дорівнює кален-
дарному місяцю, щомісяця протягом 30 
календарних днів, що настають за остан-
нім календарним днем податкового (звіт-
ного) місяця. 

12.4. Податок фізичними особами спла-
чується протягом 60 днів з дня вручення 
податкового повідомлення-рішення. 

12.5. При переході права власності на 
будівлю, споруду (їх частину) податок за 
земельні ділянки, на яких розташовані такі 
будівлі, споруди (їх частини), з урахуван-
ням прибудинкової території сплачується 
на загальних підставах з дати державної 
реєстрації права власності на земельну ді-
лянку. 

12.6. У разі надання в оренду земельних 
ділянок (у межах міста Заводське та села 
Вишневе), окремих будівель (споруд) або 
їх частин власниками та землекористу-
вачами, податок за площі, що надаються 
в оренду, обчислюється з дати укладення 
договору оренди земельної ділянки або з 
дати укладення договору оренди будівель 
(їх частин). 

12.7. Власник нежилого приміщення 
(його частини) у багатоквартирному жи-
лому будинку сплачує до бюджету пода-
ток за площі під такими приміщеннями 
(їх частинами) з урахуванням пропорцій-
ної частки прибудинкової території з дати 
державної реєстрації права власності на 
нерухоме майно. 

13. Орендна плата.
13.1. Підставою для нарахування оренд-

ної плати за земельну ділянку є договір 
оренди такої земельної ділянки оформле-
ний та зареєстрований відповідно до за-
конодавства. 

Посадова особа апарату управління 
виконкому ради повинна до 1 лютого по-
давати контролюючому органу за місцез-
находженням земельної ділянки переліки 
орендарів, з якими укладено договори 
оренди землі на поточний рік, та інфор-
мувати відповідний контролюючий орган 
про укладення нових, внесення змін до іс-
нуючих договорів оренди землі та їх розі-
рвання до 1 числа місяця, що настає за мі-
сяцем, у якому відбулися зазначені зміни. 

13.2. Платником орендної плати є орен-
дар земельної ділянки. 

13.3. Об'єктом оподаткування є земель-
на ділянка, надана в оренду. 

13.4. Розмір та умови внесення орендної 
плати встановлюються у договорі оренди 
між орендодавцем (власником) і оренда-
рем. 

13.5. Розмір орендної плати встанов-

люється у договорі оренди, але річна сума 
платежу: 

- не може бути меншою 3 відсотків нор-
мативної грошової оцінки;

- не може перевищувати 12 відсотків 
нормативної грошової оцінки.

Ставки орендної плати за земельні ді-
лянки затверджуються окремим рішенням 
міської ради.

14. Відповідальність.
Платники земельного податку за зе-

мельні ділянки несуть відповідальність за 
сплату, правильність обчислення та своє-
часність подання до державної фіскальної 
служби розрахунків про нарахування та 
сплату податку, подання платіжних до-
кументів до установи банку щодо оплати 
збору згідно Податкового кодексу України.

15. Контроль.
Контроль за правильністю обчислення 

та своєчасністю сплати земельного подат-
ку, а також орендної плати здійснюється 
Державною фіскальною службою.

Про затвердження ставок та пільг зі 
сплати земельного податку на 2019 рік

Керуючись пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», абзацами дру-
гим та третім пункту 284.1 статті 284 По-
даткового кодексу України та враховуючи 
рішення ради від 05.06.2015 року за № 5 
«Про затвердження технічної документа-
ції з нормативної грошової оцінки земель 
міста Червонозаводське» та рішення ради 
від 15.10.2013 року за № 22 «Про затвер-
дження технічної документації з норма-
тивної грошової оцінки земель с. Вишневе 
Червонозаводської міської ради». 

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

1.1 ставки земельного податку згідно з 
додатком 1 (додатки за посиланням: www.
zv.gov.ua/content/mistsevi-podatky-ta-
zbory.html);

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

2. Визнати рішення 24 сесії міської ради 
7 скликання від 14.06.2017 року № 10 «Про 
затвердження ставок земельного податку 
та ставок орендної плати у відсотках до 
нормативної грошової оцінки земель м. 
Заводське та с. Вишневе» таким, що втра-
тило чинність.

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

4. Рішення набуває чинності з 01.01.2019 
року.

5. Оприлюднити рішення на сайті місь-
кої ради та у газетах «Зоря» і «Червоноза-
водський вісник».

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

12 червня 2018 року рішення №13

РІШЕННЯ РАДИ

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

оцінки земель м. Заводське 
та с. Вишневе на 2019 рік

У відповідності до плану діяльності 
міської ради з підготовки проектів регуля-
торних актів на 2018 рік, з метою впоряд-
кування розмірів орендної плати за землю 
та збільшення надходжень до міського 

РІШЕННЯ РАДИ

СТОР. 7  >>
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бюджету, керуючись Наказом Держкомі-
тету України із земельних ресурсів № 548 
від 23 липня 2010 року «Про затвердження 
Класифікації видів цільового призначення 
земель», статтею 12 Розділу 1 Земельного 
кодексу України, статтею 288 Податково-
го кодексу України, статтею 21 Розділу ІІІ 
Закону України «Про оренду землі», пунк-
том 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи рішення ради від 
05.06.2015 року за № 5 «Про затвердження 
технічної документації з нормативної гро-
шової оцінки земель міста Червонозавод-
ське» та рішення ради від 15.10.2013 року 
за № 22 «Про затвердження технічної до-
кументації з нормативної грошової оцін-
ки земель с. Вишневе Червонозаводської 
міської ради».

ВИРІШИЛИ: Затвердити розмір ста-
вок орендної плати за землю у м. Заводське 
та с. Вишневе на 2019 рік, установивши 
річну орендну плату за землю у відсотках 
від нормативної грошової оцінки земель-
ної ділянки (згідно таблиці) в наступному 
розмірі: (таблиця).

2. На земельні ділянки надані в оренду 
під забудову тимчасової торгівельної спо-
руди застосовується коефіцієнт «3» тер-
міном на 6 місяців. По закінченню 6-ти 
місячного терміну орендну плату обрахо-
вувати згідно таблиці.

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

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

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

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

7. Орендну плату за земельні ділянки, 
які використовуються без оформлення до-

№№ 
п/п Назва цільового призначення

Код 
КВПЦТЗ

Ставки 
орендної 
плати за 
землю 
у % від 

нормативної 
грошової 

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

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

споруд (присадибна ділянка).
02.01 3

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

ІІІ Землі громадської забудови.
1 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 03.07

1.1 Заклади торгівлі промисловими товарами 12
1.2 Заклади торгівлі непромисловими товарами 12 

1.2.1 Заклади торгівлі лікувальними засобами та препаратами 12
1.3 Заклади торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стисненим газом( АЗС, ГНКС) 12
1.4 Організації по прийманню лому чорних та кольорових металів 12
1.5 Установи по здійсненню консультаційної та практичної діяльності у сфері права, 

бухгалтерського обліку, операцій з нерухомістю
12

2 Для будівництва та обслуговування об’єктів і закладів громадського харчування. 03.08

2.1 Кафе, бари, ресторани, їдальні 12
3 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ. 03.09 12
4 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування. 03.13

4.1 Автомийки, СТО, шиномонтаж 10
4.2 Заклади по наданню ритуальних послуг 12 
4.3 Заклади по ремонту взуття 7
4.4 Перукарні 7
4.5 Інші заклади побутового обслуговування 10
5 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (заклади 

соціальної допомоги).
03.15 3

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

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
11.02

6
2 Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури.
11.04 6

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

12.04 12

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

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

14.02 12

говорів оренди та інших правових доку-
ментів, справляти в двократному розмірі.

8. Орендну плату за користування зе-
мельними ділянками для городництва 
справляти на рівні 2018 року.

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

10. Відповідальність за розрахунок 

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

11. Визнати рішення 24 сесії міської 
ради 7 скликання від 14.06.2017 року № 10 
«Про затвердження ставок земельного по-
датку та ставок орендної плати у відсотках 
до нормативної грошової оцінки земель м. 
Заводське та с. Вишневе» таким, що втра-

тило чинність.
12. Рішення набуває чинності з 

01.01.2019 року.
13. Оприлюднити дане рішення на сайті 

міської ради та у газетах «Зоря» і «Черво-
нозаводський вісник».

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

12 червня 2018 року рішення №14

Про хід виконання рішення виконкому 
міської ради «Про проведення в місті 

двомісячника чистоти, благоустрою та 
озеленення»

Керуючись підпунктом 7 пункту «а» 
частини 1 статті 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні».

ВИРІШИЛИ: Інформацію про хід ви-
конання рішення виконкому міської ради 
«Про проведення в місті двомісячника 
чистоти, благоустрою та озеленення» при-
йняти до відома (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

15 червня 2018 року рішення №70

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ

(Додаток до рішення 70) Звіт про проведення 
в місті двомісячника чистоти, благоустрою та 

озеленення

Згідно Рішення виконавчого комітету від 
14.03.2018 року за № 35 з 2 квітня по 1 червня 2018 
року в місті Заводське проводився двомісячник 
чистоти, благоустрою та озеленення міста.

Проведено озеленення міста: висаджено 
близько 1000 шт. різних порід дерев, 200 кущів. 

Ліквідовано 80 несанкціонованих сміттєзва-
лищ (у межах смуг вулиць та доріг міста - 58, на 
прибудинкових територіях - 32).

Обсяг зібраного та вивезеного на міське сміт-
тєзвалище сміття становить 1000 м3.

Обрізано близько 200 сухостійних, враже-
них омелою дерев (паркова зона міського стаді-
ону, паркова зона спиртового комбінату, ПрАТ 
«Склоприлад», міських кладовищах, вулицях 
міста).

Прибрані від сміття міські парки, узбіччя до-
ріг, тротуари, місця поховань. Виконані роботи 
по скошуванню трави на міських стадіонах, ди-
тячих майданчиках, парках, узбіччях доріг, тро-
туарів (більше 100 000 м2). 

На всі міські цвинтарі завезено необхідну 
кількість піску та землі для впорядкування могил 
похованих жителів міста.

Напередодні свята Дня Перемоги проведено 
очистку та побілку парканів, бордюрів, дерев.

Проведено очистку та ремонт декоративної 
водойми. 

Сформовано нові квітники, висаджено в них 
квіти на вулицях Полтавська, Озерна та Матро-
сова. 

Побілено та пофарбовано всі автобусні зу-
пинки міста. 

Проведено очищення від сміття та мулу водо-
відвідні лотки по території міста.

Проведено поточний ямковий ремонт дорож-
нього покриття на вулицях міста.

Здійснено щебеневу висипку вулиць міста.
Впорядкування міського сміттєзвалища про-

водиться по мірі накопичення сміття та виник-
нення потреби. 

Очищено від сміття близько 8 км берегів річ-
ки Сула. 

Залучено до участі у заходах 950 осіб із них 
338 учнів та студентів.

<< СТОР. 6

Звіт щодо реалізації проектів-переможців 
«Громадського бюджету» у 2018 році

 
1. Проект «Облаштування ігрових майданчиків ДНЗ №2 «Тере-

мок» сучасним спортивно-ігровим обладнанням»
Планові витрати - 188 900,00 грн.
Фактичні витрати - 187 650,00 грн.
Для ДНЗ «Теремок» придбано спортивно-ігрове обладнання:
ігровий будиночок «Лісовичок»-1 шт.; ігровий будиночок «Лабі-

ринт» (на металевому каркасі)- 1 шт.; пісочниця «Фортеця»- 1 шт.; 
гойдалка пружинна «Джип-2»- 1шт.; гойдалка пружинна «Черепаш-
ка» - 1 шт.; гойдалка пружинна «Щеня» - 1 шт.; гойдалка пружинна 
«Автомобіль» - 1 шт.; гойдалка пружинна «Швидка допомога» -1 шт.; 
ІК «Веселий паровозик з вагончиком» - 1 шт.; тонель «Жаба» - 1 шт.; 
тонель «Дельфіни» - 1 шт.; дитячий стіл з лавками – 1 шт.; комплект 
«Клякса» - 1 шт.; комплект «Радість» - 1 шт.; комплект «Самоцвітик» 
- 1 шт.; комплект «Сонечко – 1 шт.

2. Проект «Реалізація творчого потенціалу дітей та молоді – важ-
ливий чинник розвитку духовності української спільноти» 

Планові витрати - 70 000,00 грн.
Фактичні витрати - 69 600,00 грн.
По проекту для Заводської дитячої музичної школи придбано 

електропіаніно.
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У  К О М У Н А Л Ь Н У  В Л А С Н І С Т Ь  М І С Т А 
З А В О Д С Ь К Е  П Р И Й Н Я Т А  Б У Д І В Л Я 
К О Л И Ш Н Ь О Ї  З Е М С Ь К О Ї  Ш К О Л И

В І Д П О Ч И В А Й М О  Ц І К А В О  І  З М І С Т О В Н О

К Р А С А  В Р Я Т У Є  С В І Т

Земські школи — загальноосвітні на-
вчально-виховні заклади, які засновували-
ся земствами. Надавали початкову освіту 
сільським дітям. Виникли в 60-х рр. 19 ст. 
у зв'язку із запровадженням земської ре-
форми 1864. 

На замовлення місцевого земства за 
проектами Опанаса Сластіона (живопи-
сець, графік, архітектор, мистецтвозна-
вець, етнограф) було побудовано школи 
в стилі українського архітектурного мо-
дерну в Лохвицькому повіті Полтавської 
губернії (ідею подала мати Лесі Українки 
- Олена Пчілка) .

Точну кількість побудованих шкіл досі 
не встановлено. На разі відомо про 53 бу-
дівлі, 4 з яких не дійшли до нашого часу - 
втрачені вони у Сенчі, Городищі, Западин-
цях, Закроїсі. 

Ареал розташування шкіл: Лохвицький, 
Чорнухинский, частково Лубенський і Пи-
рятинський райони Полтавської області, 
Варвинський район Чернігівської області, 
Роменський район Сумскої області. Їх зво-
дили в тих селах та на хуторах, де станом 
на 1909 рік не було шкіл, але кількість ді-
тей учнівського віку сягала 50 осіб і вище. 
Школи будували одно-, дво- і трикомплек-
тні, з розрахунку один комплект (тобто 
клас) на 50 учнів. Абсолютно всі будівлі 
були оздоблені башточками: дерев’яними, 
цегляними чи комбінованими, коли ниж-
ній ярус був із цегли, а горішній - з дерева.

Стиль, у якому виконані школи, - уні-
кальний. Модерн розвивався протягом 
нетривалого часу, і спадок цього напрямку 
в кожній країні обмежений. Український 
архітектурний модерн неповторний у сво-

їх вирішеннях, інколи його навіть складно 
ототожнити з тією ж австрійською сеце-
сією. Але саме тому можна говорити про 
його величезне значення у культурно- іс-
торичному спадку країни.

Крім того, сама ідея таких шкіл була 
новаторською - уперше держава будувала 
для простих людей освітні заклади. Для 
шкіл добиралося найкрасивіше місце - на 
видноті, у просторі планувався ландшафт, 
розбивався сад, створювалося господар-
ство.

Для спорудження шкіл робилися ви-
міри, якими було передбачено мінімально 
допустиму площу на кожного учня, ви-
раховувалися обсяги повітря на людину 
та було розроблене спеціальне рішення у 
плануванні. Розсувні перегородки давали 
змогу регулювати розміри навчальних кім-
нат, структура вікон забезпечувала належ-
ний доступ до світла, а розташовані будів-
лі були таким чином, що сонце найдовше 
освітлювало навчальні класи.

Одна з таких шкіл є у м.Заводському на 
масиві «Брисі» (колишня ЗОШ №3). Від-
повідно до рішення Лохвицької районної 
ради громада міста прийняла у комуналь-
ну власність будівлю колишньої земської 
школи, яка знаходиться по вул. Ватутіна, 
171 (масив «Брисі»), яка є пам’яткою архі-
тектури та в подальшому планується виго-
товлення технічної документації для про-
ведення ремонтних робіт.

Про прийняття у комунальну власність 
будівлі колишньої земської школи

РІШЕННЯ РАДИ

Керуючись статтями 25, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та беручи до уваги: рішення 27 
сесії Лохвицької районної ради 7 скли-
кання від 25.04.2018 року «Про передачу 
у комунальну власність територіальної 
громади м. Заводське будівлі колишньої 
земської школи», наказ відділу культури і 
туризму Лохвицької районної державної 
адміністрації від 06.06.2018 року за №18 
«Про створення комісії по передачі у ко-
мунальну власність територіальної грома-
ди м. Заводське будівлі колишньої земської 
школи» та на підставі Акту приймання-
передачі основних засобів від 06.06.2018 
року.

ВИРІШИЛИ: 1. Прийняти безоплатно 
з комунальної власності територіальних 
громад Лохвицького району у комуналь-
ну власність територіальної громади міс-

та Заводське будівлю колишньої земської 
школи, що знаходиться за адресою: м. За-
водське, вул. Ватутіна,171.

2. Виготовити технічну документацію 
на вищезазначену споруду.

3. Зареєструвати за територіальною 
громадою м. Заводське право власності на 
вказаний об’єкт.

4. Бухгалтерії міської ради оприбутку-
вати по обліку матеріальні цінності згідно 
технічної документації.

5. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на заступника міського 
голови Добрулю С.В. та голову постійної 
комісії з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, роз-
витку суб’єктів підприємництва, торгівлі 
та побуту Глушка О. В..

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

12 червня 2018 року рішення №5

Літо – чудова пора відпочити й набра-
тися нових вражень. Особливо чекають 
його учні, бо надходять канікули, а це та-
бори, екскурсії.

5 червня учні 7 – А класу Заводської 
ЗОШ I – III ступенів № 1 відвідали Дер-
жавну пожежно – рятувальну частину в м. 
Лохвиця. Під час екскурсії семикласники 
мали змогу ознайомитися з правилами по-
жежної безпеки, розширити уявлення про 
роботу пожежників, про способи гасіння 
пожеж та транспорт спеціального при-
значення. Діти з цікавістю слухали роз-
повідь про нелегку працю пожежників, 
швидкість виконання своїх завдань, вмін-
ня діяти грамотно, чітко, упевнено, коли 
надають допомогу потерпілим. Школярі із 
захопленням роздивлялися новий пожеж-

ний автомобіль та пожежно – рятуваль-
не обладнання. Усі учні мали можливість 
посидіти в пожежному автомобілі. А яке 
здивування і захоплення викликала у шко-
лярів демонстрація практичного заняття: 
сирена, виїзд пожежної машини, гасіння 
умовної пожежі! Кожний мав змогу трима-
ти в руках пожежний рукав , з якого стрім-
ко била вода.

А потім – фото на згадку. Учні залюб-
ки фотографувались. Ми дякуємо за таку 
можливість спробувати себе в ролі пожеж-
ників! 

Проводив екскурсію заступник началь-
ника пожежної частини Мірошніченко В.

Катерина Коробка 
учениця 7 – А класу

Проблема охорони довкілля набуває 
все більш актуального значення, особли-
во серед молоді. Завдання школи - фор-
мування в учнів світогляду внутрішньої і 
зовнішньої краси, екологічної культури, 
вміння жити у сфері природокористуван-
ня, берегти довкілля, дбати про чистоту і 
затишок, красу не лише у своєму дворі, чи 
біля під’їзду, а й у громадських місцях. 

 Стартом у двомісячнику чистоти, бла-
гоустрою та озеленення та щорічної акції 
«За чисте довкілля» стала лінійка «Краса 
врятує світ», години спілкування під гас-
лом «Збережи, де стоїш, де живеш».

 Педагоги, батьки і учні Заводської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №2 активно працювали при 
проведенні двомісячника. Привели в на-

лежний санітарний стан шкільне подвір’я, 
впорядкували прилеглу до школи тери-
торію (засіяли травою, висадили квіти, 
обсадили ділянку липами та горобиною, 
побілили вапном дерева, бордюри). На 
шкільному подвір'ї висадили калину і вер-
бу, поповнюючи територію народною сим-
волікою України. Закладено новий квітник 
із 25 троянд і плодовий сад (яблуні, груші, 
сливи, вишні), обсаджено газони тюльпа-
нами, ліліями та нарцисами. 

Шкільне подвір’я поповнилося саджан-
цями дубів, ялин,сосен, беріз, горбини, ку-
щами бузку: всього понад 120 саджанців.

 Велику допомогу в придбанні деко-
ративної трави, квітів, саджанців надали 
батьки, міська рада на чолі з Сидоренком 

В.В., директор комунального ринку, депу-
тат міської ради Лисенко В.В., начальник 
відділу благоустрою міста Корнієнко О.С., 
приватний підприємець Тищенко А.П. 

 За минулі роки ми бачимо великий ре-
зультат наполегливої праці: на шкільному 
подвір'ї дітей зустрічають декоративне 
гніздо з лелеками, стрункі берези і 80-річ-
ний дуб, висаджені випускниками школи, 
різнобарвні квітники, плакучі верби, кущу 
калини, бузку, соснова галявина, сад. 

 Кожен із нас повинен примножувати 
багатство рідної природи, берегти її як зі-
ницю ока, підтримувати чистоту, милува-
тися духмяними травами, квітами, дбати 
про цілюще повітря. 

 Тому закликаю всіх - станьмо у вели-

ке дружнє коло і плекаймо красу навколо 
себе, адже краса врятує світ. Природа за-
вжди підтримувала людину у бурхливому 
вирі життя, бо вона - наш дім, і нам жити 
в нім.

Заступник директора школи 
з виховної роботи ГОЛІНЧЕНКО Л.П. 
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Ц Е  Т А К  Д А Л Е К О 
І  В О Д Н О Ч А С  Т А К  Б Л И З Ь К О . . . .

Війна. Всього 5 букв у слові, але більше і 
не треба, щоб описати усі біль, страждання 
і тортури, які вона несе за собою. Страшно 
уявляти, правда? Але на душі так спокій-
но, бо є люди, яким небайдуже майбутнє 
нашої країни, нас із вами. Саме для них, 
на перший погляд, різних, але єдиних у 
своїй меті, Заводський МБК №1 13 червня 
влаштував концерт, який відбувся у рам-
ках підготовки підрозділу Полтавської 
бригади територіальної оборони під час 
навчального збору особового складу стрі-
лецької роти. 

Звісно, дорогого паркету і розкішних ла-
штунків там не було - лиш земля і небо. Але 
неймовірна енергетика, тепло та щирість, 
дружня атмосфера охоплювали кожно-
го присутнього. Гарний настрій дарували 
чарівні солістки вокальної студії "Golden 
voice" (кер.І.Пронь), Народний ансамбль 
танцю "Веселка"(кер.Ю.Краснолуцька). 
Мелодійні акорди живої інструментальної 
музики (саксофон, труба, акордеон) звуча-
ли у виконанні учасників Народного само-
діяльного оркестру (кер.О.Шеффер).

Після виступу нас чекав приємний 
сюрприз: справжня солдатська вечеря. Не 
обійшлося і без нових знайомств. 12-річ-
ний Вадим, який також проживає у цьому 
військовому таборі, провів нам цікаву екс-
курсію. Він розповідав, де лежить зброя, де 
живуть бійці, а також ми ходили по око-
пах. Досить моторошно було, коли після 
завершення концерту, військові виконува-
ли показові вистріли з кулемета в рамках 
програми. Це було дуже гучно, тому нас 
просили закривати вуха. Ось така була по-
їздка…

У очах бійців і сум, і жаль, але всі вони 
об'єднані однією метою: зберегти єдність 
України.

Дивлячись на них, розумієш: я - щас-
лива людина, моє майбутнє – у надійних 
руках! Мені хочеться жити. Жити і радіти 
кожній хвилині життя.

ЛЯШКО МАРІЯ, 
учасниця Народного аматорського 

ансамблю танцю «Веселка»

Ф Е С Т И В А Л Ь  Х О Р О В О Г О  М И С Т Е Ц Т В А 
« П І С Н Я  Н А Д  Д Н І П Р О М »

В рамках проведення Дня Києва на Спі-
вочому Полі в Печерському ландшафтно-
му парку вже 12 рік поспіль проводиться 
Фестиваль хорового мистецтва "Пісня над 
Дніпром". З 2017 року року фестиваль роз-
ширив свої кордони і став Регіональним. 
Багато зусиль та своїх вмінь до створення 
цього фестивалю доклав метр хорового 
жанру, Герой України, найвідоміший хор-
мейстер, диригент Анатолій Авдієвський. 
Багато років тому, спільно із Київським 
міським центром народної творчості та 
культурологічних досліджень Анатолій 
Тимофійович був ініціатором створення 
свята хорового мистецтва. І саме у 2017 
році фестиваль “Пісня над Дніпром” був 
удостоєний імені Анатолія Авдієвського. 
Пісенний фестиваль дедалі набуває попу-
лярності не тільки серед хорових колекти-
вів м. Києва, Київської області, а й України. 
Адже головною метою фестивалю є збере-
ження та розвиток хорового співу, попу-
ляризація вокально-хорового мистецтва, 
виявлення та підтримка кращих хорових 
колективів України, обмін творчим досві-
дом між колективами та керівниками-ди-
ригентами. У фестивалі беруть участь про-
фесійні та аматорські колективи хорового 
мистецтва. Цього року у фестивалі взяли 
участь 28 колективів з м. Києва, Київської, 
Луганської, Рівненської, Полтавської, Чер-
нігівської, Івано-Франківської областей. 

Програма фестивалю передбачає виступи 
хорів-учасників, виставку образотворчого 
та декоративно-прикладного мистецтва. 
Кожен колектив по завершенню своїх ви-
ступів отримав Диплом учасника фести-
валю.

Народний аматорський хор української 
пісні «ЯВІР» Заводського МБК № 1 другий 
рік поспіль приймає участь у Регіонально-
му фестивалі хорового мистецтва “Пісня 
над Дніпром” імені Анатолія Авдієвського. 
Цього року хор «ЯВІР» достойно предста-
вив на фестивалі Полтавщину. Щирими 
оплесками зустріли кияни та гості міс-
та пісню «Полтавські галушки», музика 
Валентина Міщенка, слова Анатолія Ли-
хошвая, соліст Андрій Тищенко, та інші 
українські пісні у виконанні хору, керівник 
Людмила Лобецька, концертмейстер Юрій 
Кибкало.

Учасники хорового колективу «ЯВІР» 
надовго запам’ятають теплий прийом та 
гостинність організаторів фестивалю!

Регіональний фестиваль хорового мис-
тецтва імені Анатолія Авдієвського «Піс-
ня над Дніпром» став справжнім святом 
українського хорового мистецтва!

Завдячуючи саме хоровим колективам, 
буде жити у віках наша Берегиня - Пісня.

Керівник хору «Явір» 
Заводського МБК №1 – Л. ЛОБЕЦЬКА

В И К О Н К О М  І Н Ф О Р М У Є
Завершилися роботи по про-

екту «Реконструкція даху ДНЗ 
«Теремок» по вул. Озерна, 9. Ро-
боти проведені за кошти бюдже-
ту міста та виділеним коштам 
ТОВ «Регал Петролеум», відпо-
відно до підписаного між Завод-
ською міською радою, Лохвиць-
кою районною радою та ТОВ 
«Регал Петролеум» Меморанду-
му, в ДНЗ №2 «Теремок» вста-
новлено навіс.
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З У С Т Р І Ч  В И П У С К Н И К І В  – 
З У С Т Р І Ч  І З  С Т У Д Е Н Т С Ь К О Ю  Ю Н І С Т Ю

Святковий настрій, гамір, усміхнені об-
личчя, несподівані зустрічі через багато 
років, сльози радості на очах випускників 
коледжу, які зібралися на традиційну зу-
стріч 9 червня 2018 року в стінах рідного 
навчального закладу.

Гостинно, веселим студентським кон-
цертом із запальними піснями і танцями 
зустріли гостей студенти коледжу. 

Сьогодні Лохвицький механіко-техно-
логічний коледж Полтавської державної 
аграрної академії - сучасний технічний 
навчальний заклад 1-2 рівня акредитації, 
який готує кваліфікованих техніків-тех-
нологів, техніків-механіків для харчової 
і переробної промисловості за денною та 
заочною формами навчання і дає фунда-
ментальну підготовку і можливість випус-
кникам у подальшому працевлаштуванні 
і навчанні у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації 
за скороченим терміном за обраною спеці-
альністю.

В минулому технікум, а зараз – коледж, 
- це велика сім’я студентів і випускників, 
в якій уже нараховується близько 15000 
випускників. Кожна традиційна зустріч 
випускників - це ще одна сторінка нашої 
історії, це зустріч випускників із своєю 
юністю.

Усі присутні випускники линуть дум-
кою у юність, немов немає за плечима про-
житих років, немов лише сьогодні закін-

чили технікум, і, як згадка про незабутні 
«пари» та роки навчання в технікумі, зву-
чить зворушливо дзвоник, який запрошує 
усіх випускників до актової зали.

Щирі, теплі слова подяки до виклада-
чів, до керівництва коледжу звучали у ви-
ступах випускників різних років: Шапо-
вала Василя Миколайовича (випускника 
1969 року), Чечеля Володимира Яковича 
(випускника1978 року), Фадєєвої Анни 
Станіславівни (випускниці 1988 року), 
Рудецької Людмили Володимирівни (ви-
пускниці 2003 року). Вони відзначали ви-
сокі професійні знання, які дає технікум, 
високе фізичне і патріотичне виховання 
молоді, що проводилося і проводиться 
педагогічним колективом навчального за-
кладу. У своїх виступах випускники пере-
конливо стверджували, що роки навчання 
в технікумі дали їм справжній професій-
ний старт і стали запорукою їх кар’єрного 
росту.

Із словами вітання до колишніх студен-
тів звернувся директор коледжу Корнієн-
ко Віктор Миколайович. Він подякував за 
те, що випускники не забувають рідний 
навчальний заклад, підтримують і продо-
вжують славні його традиції, побажав їм 
завжди шанувати студентську дружбу, під-
тримувати один одного, допомагати сьо-
годнішнім студентам і випускникам у їх 
професійній і практичній підготовці, пра-

цевлаштуванні. Адже стараннями педаго-
гічного колективу різних років, успіхами 
і досягненнями випускників, зусиллями 
сьогоднішніх студентів створений особли-
вий статус випускника навчального закла-
ду, яку б назву він не мав: чи Лохвицький 
технікум харчової промисловості, чи тех-
нологічний технікум, чи механіко-техно-
логічний коледж, але який завжди корис-
тується повагою на тому робочому місці, 
де випала доля йому працювати, а особли-

во на підприємствах харчової і переробної 
промисловості. У своєму виступі директор 
закликав завжди берегти честь навчально-
го закладу, продовжувати славні традиції 
коледжу та примножувати його авторитет.

До нових зустрічей, дорогі випускники!

Л.В. Корнієнко, 
голова ради зв’язку 

з випускниками коледжу

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ ЗА ЯКИМИ МОЖЛИВО ЗВЕРНУТИСЯ 
ПРО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ З БОКУ 

СПІВРОБІТНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИ-
ЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

01030, м.  Київ, вул.  О.Гончара, 55а, звер-
нутися з електронним листом на адресу 
(terminova_upk@mns.gov.ua), за номером 
«телефону довіри» (044) 289-12-41) ДСНС 
України;

36007, м.  Полтава, вул.  М.Бірюзова, 26/1, 
звернутися з електронним листом на адре-
су (zpk@mnspolt.gov.ua), або за телефоном 
(0532) 50-35-82 Головне управління ДСНС 
України у Полтавській області.

САЛОГУБ Володимир Анатолійович
Начальник Головного управління - 7-44-90

ГОРБЕНКО Олег Миколайович
Перший заступник начальника Головного 
управління - 503-575

ЛИСЕНКО Олександр Миколайович
Заступник начальника Головного 
управління - 503-560

РУДЧЕНКО Ігор Миколайович
Заступник начальника Головного 
управління - 
503-579

ЛЮБЕЦЬКИЙ Ярослав Васильович
Заступник начальника Головного 
управління - 503-570

МАТЮШЕНКО Сергій Петрович 
Начальник сектору з питань запобігання та 
виявлення корупції Головного управління
 - 503-582

Д Е Н Ь  М О Л О Д І  У  З А В О Д С Ь К О М У
Щорічно, в останню неділю червня, вся 

українська молодь відзначає національне 
свято — День молоді, що встановлене на 
підтримку ініціатив молодіжних органі-
зацій і об’єднань України, яке вважається 
також святом усіх молодих українців. 

Напередодні наше місто відзначило цей 
день яскравою та позитивною подією, змі-
нивши формат святкування. В парку від-
починку «Глобус» пройшла супер дискоте-
ка за участю енергійного DJ Льоши, який 
завітав до нас з м. Полтави. Для молоді 
міста був проведений фестиваль з фарба-
ми Холі. Учасники мали змогу не тільки 
нажбурлятися сухою фарбою, «розфарбу-
вавши» в буквальному сенсі друзів і нових 
знайомих, а й насолодитись яскравими 
емоціями та потанцювати під улюблені 
хіти.

 До дня Конституції України пройшов 
флеш-моб з фарбами Холі в яскравих ко-
льорах. Було створене незабутнє, масш-
табне фото всіх присутніх на згадку на 
фоні прапора України. Яскраві обійми і 

селфі принесли масу задоволення найкра-
щій половині нашого міста – нашій молоді. 
Барвисті та кольорові враження отримали 
ті, хто прийшов на дискотеку.

«Свято молоді у цьому році я відзначила 
особливо яскраво. На «Глобусі» було дуже 
весело. Ді-джей грав нереально круту му-
зику. Я з друзями танцювала «до упаду». А 
фарби Холі – це взагалі щось неймовірне!!! 
Дякую організаторам за яскравий і весе-
лий вечір. Свято пройшло на ура! Я і мої 
друзі дуже задоволені» - ділиться своїми 
враженнями Кузуб Поліна, яка відвідала 
супер вечірку.

Усі, хто залишився розважатися на пло-
щі до кінця святкової програми, були у за-
хваті від ритмічної музики й позитиву та 
довго не відпускали запального ді-джея.

Важливо зазначити, що це найгранді-
озніший холі-фест в місті. А головне – він 
був організований молоддю для молоді за 
підтримки Заводської міської ради.

Ірина Михлик


