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З И М О В А  І С Т О Р І Я

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!

Від щирого серця вітаю всіх вас з 
Новим 2019 роком та Різдвом Хрис-
товим! З новим щастям, з новими 
планами та новими звершеннями!

Рік, що відходить у минуле, є вод-
ночас складним і насичений поді-
ями, напруженою працею, глибоким 
змістом та звершеннями. 

У переддень Нового 2019 року 
хочу побажати всім миру, злагоди 
та віри. Віри в себе, у людей, в про-
цвітання нашої громади. Віри в те, 
що будь-яке добре починання, яке 
робиться від щирого серця, буде 
успішним. Я переконаний, що разом 
ми збережемо все краще, що маємо, 
та спільними зусиллями досягнемо 
успіхів.

Нехай рік, що наступає, стане 
сприятливим для втілення всіх бла-
гих справ на користь нашої громади, 
принесе стабільність і благополуччя, 
добробут і реальні зміни на краще.

Бажаю усім міцного здоров’я, осо-
бистого щастя, родинного затишку, 
життєвих гараздів та статків, ба-
дьорого настрою і творчої наснаги! 
Увійдімо у Новий рік із чистими по-
мислами, наповнімо його добрими 
справами, вчинками, любов’ю до на-
ших рідних і близьких.

Щасливого всім Нового року та 
веселого Різдва!

З найкращими вітаннями, 
міський голова ВІТАЛІЙ СИДОРЕНКО

Закінчилась швидко осінь, лине зимнє 
свято, це свято раз буває в році, воно ні-
кого не минає. В ніч з 18 на 19 грудня - ніч 
Святого Миколая, це ніч чарівна і казкова, 
на неї чекають усі. Кажуть, що і зорі на небі 
всміхаються - знають, що у цю ніч радіють 
і ті, що роблять подарунки і ті, що чекають, 
але найбільше щастя у світі - це робити до-
бро. Святий Миколай спускається із небес, 
щоб нагородити малюків за їх слухняність, 
старанність, працьовитість за їх добрі 
вчинки. Тож саме вони найбільше чекають 
на це свято. Адже малеча знає, що Святий 
принесе їм безліч подарунків.

Саме в переддень свята 18 грудня в За-
водській ЗОШ № 2 відбулося свято до дня 
Миколи Чудотворця, яке підготували учні 
5 – 6 класів під керівництвом бібліотекарів 
Заводської міської бібліотеки № 1 Матяш 
А. В. і Лисенко Н. О.

Під час проведення заходу учні 1 – 4 
класів змогли потрапити в казку. Тож да-
вайте і ми з вами заглянемо в чудову зимо-
ву історію :

Нічка-чарівниця – темна і казкова,
Розносить по світу дива загадкові,
Тільки раз у році нічка ця буває,
Коли щедрий Миколай дарунки поси-

лає.
Дітки в цю ніч чекають подарунки , чим 

більше було чемних дітлахів, тим більше 
роботи для янголів ( Алова Яна, 6 кл. та 
Гайворонська Софія, 5 кл.) : несуть кожух 
для Святого Миколая, навантажують да-
рунки, та слідкують , щоб Святий отримав 
всі листи від дітлахів.

Але не все так просто в нашій казковій 
історії. Антипко –(Сердюков Владислав 6 
кл) та його помічники Ябіда ( Байрак Бог-
дана 6 кл.) та Заздрість ( Пилипенко Ка-
рина 6 кл.) весь час намагалися завадити 
Святому Миколаю потрапити до дітлахів, 
навіть місяць викрали, тільки б діти отри-
мали різочки замість подарунків. Навіть 
по вайберу зв’язалися з шаманом Сірком 

(Павленко Андрій 5 кл.), та домовились, 
щоб той заховав місяць у себе на півночі. 

Та нам пощастило, сніговичок ( Логви-
ненко Єгор (6 кл) підслухав розмову не-
чистих сил і покликав на допомогу свого 
братика сніговичка (Хоменка Артема 5 
кл), які порадившись попросили Королеву 
Сновидінь ( Самофал Елеонору 6 кл) , щоб 
вона через дитячі сновидіння попередила 
дітлахів, що чорти поцупили місяць.

Ось так і наснився один і той же сон 
хлопчикам (Гребіннику Євгену 6 кл. та 
Бойко Сергію 6 кл.) та дівчаткам( Кіяшко 
Єлизаветі 5 кл. і Куликовій Владиславі 6 
кл.) , які теж вирішили допомогти Свято-
му і вирушили в дорогу . По дорозі вони 
зустріли білочку ( Петренко Іванну 6 кл.), 
яка подарувала їм чарівний горішок , який 
покаже дорогу до матінки Зими . На їхньо-
му шляху зустрілися гномики (Приставка 
Єгор, 6 кл., Гайдайчук Максим, 6 кл. та Лог-
виненко Єгор, 6 кл), які звернули велетнів 
з дороги. Потім на їхньому шляху зустрі-
лась мольфарка Ксенія ( Кряк Анастасія 5 
кл.), якій діти подарували подарунки і цим 
її дуже розчулили, і вона їм розказала, де 
злі сили ховають місяць.

Довгим і тяжким був шлях у дітей. Та 

нарешті їхня подорож скінчилась, вони 
потрапили до Матінки Зими ( Силюк 
Олександри 6кл.), яка заморозила злі сили 
і тримала їх аж доки не прийшов Святий 
Миколай ( Міняйло Марк 7 кл) і не до-
зволив їх розморозити, домовившись, що 
вони повернуть місяць на небо . А дітла-
хів запевнив, щоб вони не переймалися. 
Навіть, якщо всі ліхтарики на планеті пе-
рестануть світити, дорогу на землю йому 
обов’язково освітять їхні чисті серця, які 
випромінюють добро. 

Та яке свято без подарунків? Звичайно 
були й подарунки, дітлахи отримали соло-
дощі від Заводської міської ради . Дитячі 
мрії здійснюються! Роздаючи солодощі, 
Святий Миколай бажав дітям бути чемни-
ми, добрими, справедливими, шанувати і 
допомагати своїм батькам. 

Якщо ви довго не телефонували рідним, 
давно не бачилися з близькою людиною, 
чекали особливого моменту, щоб сказати 
особливі слова, то ось він - цей день. День 
для щирих зізнань та омріяних подарун-
ків. День для дива!

А.МАТЯШ 
бібліотекар дитячого абонементу

2 стор. 10 стор.4 стор.

Пропозиції жителям
Пісківської, Гирявоісковецької, Токарівської, 

Лучанської, Білогорільської, 
Погарщинської та Бодаквянської сільських рад 

до партнерської співпраці 
в об’єднаній громаді навколо міста Заводського
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Б Р А М И  В С І  П О В І Д Ч И Н Я Ю 
Я  З И М І  І  М И К О Л А Ю …

Щороку, саме 19 грудня, в день святого Миколи, відбувається відкриття міської ялин-
ки, а на дітей чекають подарунки. Багато років поспіль головне дійство відбувалося саме 
під головною ялинкою міста. Цьогоріч це свято перемістилося у гостинну залу Завод-
ського міського Будинку культури № 1 та мало назву «Брами всі повідчиняю я зимі і Ми-
колаю…». Всі присутні із задоволенням подорожували із головними героями святкового 
дійства. Але були не просто пасивні спостерігачі, а й брали участь у святковому концерті. 
Юні таланти мали змогу показати свої здібності, продемонструвати все чому навчилися 
протягом року, що минає. Все це було майстерно вплетено у канву сучасної Новорічної 
казки талановитими працівниками МБК № 1 (керівник Ю.Краснолуцька). Завдячуючи 
сучасним технологіям присутні мали змогу побачити, як запалилися святкові вогні на 
головній ялинці міста. А святий Миколай приніс для всіх учасників довгоочікувані по-
дарунки.

Щ Е Д Р І В К И  2 0 1 8
Ось так, непомітно, підходить до завершення рік 2018. Здавалось, зовсім недавно 

міський голова В.Сидоренко вітав з його початком, а сьогодні, 27 грудня, на передодні 
Нового 2019 року знову завітали до міської ради щедрувальні групи Заводських ЗОШ 
№ 1 та № 2, студенти Лохвицького механіко-технологічного коледжу ПДАА, народні 
самодіяльні фольклорні колективи «Веселий вулик» та «Злагода» (МБК №2), народний 
аматорський хор української пісні «Явір» (МБК №1) та народний вокальний ансамбль 
викладачів «Дивоцвіт» (Заводська ДМШ).

Приємно, що майже всі колективи намагаються змінювати репертуар: радують при-
сутніх новими колядками та щедрівками, виконують нові пісні, дарують побажання 
здоров’я, миру, достатку та добробуту.

Нехай збудуться всі побажання, які пролунали з уст наших щедрувальників.
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Про затвердження міського бюджету 
на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 
26 Закону України „Про місцеве самовря-
дування в Україні” та беручи до уваги рі-
шення Лохвицької районної ради «Про ра-
йонний бюджет на 2019 рік» від 20.12.2018 
року

ВИРІШИЛИ: 1. Визначити на 2019 рік:
доходи міського бюджету в сумі 27 372 

950 гривень, у тому числі доходи загально-
го фонду міського бюджету 26 762 950 гри-
вень, доходи спеціального фонду міського 
бюджету 610 000 гривень згідно з додатком 
1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в сумі 27 372 
950 гривень, у тому числі видатки загаль-
ного фонду міського бюджету 24 935 000 
гривень та видатки спеціального фонду 
міського бюджету 2 437 950 гривень;

профіцит за загальним фондом місько-
го бюджету у сумі 1 827 950 гривень згідно 
з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місько-
го бюджету у сумі 1 827 950 гривень згідно 
з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів 
міського бюджету в розмірі 100 000 гри-
вень, що становить 0,04 відсотки видатків 
загального фонду міського бюджету, ви-
значених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у 
розмірі 100 000 гривень, що становить 0,04 
відсотки видатків загального фонду місь-
кого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення 
головним розпорядникам коштів міського 
бюджету на 2019 рік за бюджетними про-
грамами згідно з додатком 3 до цього рі-
шення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні 
трансферти згідно з додатком 4 до цього 
рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл ко-
штів бюджету розвитку на здійснення 
заходів на будівництво, реконструкцію 
і реставрацію об’єктів соціальної інфра-
структури за об’єктами згідно з додатком 
5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського 
бюджету на реалізацію регіональних про-
грам у сумі 18 289 000 гривень згідно з 6 до 
цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді 
міського бюджету на 2019 рік до доходів 
належать надходження, визначені статтею 
69 Бюджетного кодексу України, та транс-
ферти, визначені статтею 101 Бюджетного 
кодексу України.

7. Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду місцевого бю-
джету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, ви-
значені статтею 691 Бюджетного кодексу 
України;

2) у частині фінансування є надходжен-
ня, визначені пунктом 10 частини першої 
статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2019 році кошти, 
отримані до спеціального фонду міського 
бюджету згідно з відповідними пунктами 
частини першої статті 691, частини пер-
шої статті 71 Бюджетного кодексу Украї-
ни, спрямовуються на реалізацію заходів, 
визначених відповідними пунктами статті 
13, частиною другою статті 70 та части-
ною другою статті 71 Бюджетного кодексу 
України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до 
статті 55 Бюджетного кодексу України за-
хищеними видатками міського бюджету 
видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних 
установ;

РІШЕННЯ РАДИ

Про встановлення для КП «Комун-
сервіс» розміру частки прибутку, яка 

підлягає зарахуванню до міського 
бюджету на 2019 рік

Керуючись пунктом 29 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» та відповідно до 
поданого клопотання КП «Комунсервіс»

ВИРІШИЛИ: Звільнити комунальне 
підприємство «Комунсервіс» від зараху-
вання частки прибутку до міського бю-
джету на 2019 рік, встановивши ставку – 0 
%.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

22 грудня 2018 року рішення №7

РІШЕННЯ РАДИ

СТОР. 4 >>

нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енерго-

носіїв; 
поточні трансферти населенню.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бю-

джетного кодексу України надати право 
міській раді отримувати в порядку, ви-
значеному Кабінетом Міністрів України, 
позики на покриття тимчасових касових 
розривів міського бюджету, пов’язаних із 
забезпеченням захищених видатків загаль-
ного фонду, в межах поточного бюджетно-
го періоду за рахунок коштів єдиного каз-
начейського рахунка на договірних умовах 
без нарахування відсотків за користуван-
ня цими коштами з обов’язковим їх повер-
ненням до кінця поточного бюджетного 
періоду.

11. Головним розпорядникам коштів 
міського бюджету забезпечити виконання 
норм Бюджетного кодексу України стосов-
но:

1) затвердження паспортів бюджетних 
програм протягом 45 днів з дня набрання 
чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними 
коштами у межах встановлених бюджет-
них повноважень та оцінки ефективності 
бюджетних програм, забезпечуючи ефек-
тивне, результативне і цільове викорис-
тання бюджетних коштів, організацію та 
координацію роботи розпорядників бю-
джетних коштів нижчого рівня та одер-
жувачів бюджетних коштів у бюджетному 
процесі;

3) забезпечення доступності інформації 
про бюджет відповідно до законодавства, 
а саме:

здійснення публічного представлення 
та публікації інформації про бюджет за 
бюджетними програмами та показниками, 
бюджетні призначення щодо яких визна-
чені цим рішенням, відповідно до вимог та 
за формою, встановленими Міністерством 
фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних 
програм у триденний строк з дня їх затвер-
дження;

4) забезпечити у повному обсязі прове-
дення розрахунків за електричну та тепло-
ву енергію, водопостачання, водовідведен-
ня, природний газ та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установами 
та укладання договорів за кожним видом 
енергоносіїв у межах встановлених об-
ґрунтованих лімітів споживання.

12. У межах загального обсягу бюджет-
них призначень за бюджетною програмою 
окремо за загальним та спеціальним фон-
дами бюджету міська рада за обґрунтова-
ним поданням головного розпорядника 
бюджетних коштів здійснює перерозпо-
діл бюджетних асигнувань, затверджених 
у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі 
економічної класифікації видатків бюдже-
ту.

У винятковому порядку за обґрунто-
ваним поданням головного розпорядника 
бюджетних коштів перерозподіл видатків 
в межах їх загального обсягу за бюджет-
ними програмами, а також збільшення 
видатків розвитку за рахунок зменшення 
інших видатків (окремо за загальним та 
спеціальним фондами бюджету), здійсню-
ється за рішенням міської ради погодже-
ним з постійною комісією міської ради.

13. Установити, що це рішення набирає 
чинності з 01 січня 2019 року.

14. Додатки 1-6 до цього рішення є його 
невід’ємною частиною.

15. Відповідно до частини четвертої 
статті 28 Бюджетного кодексу України за-
безпечити оприлюднення цього рішення в 
десятиденний строк з дня його прийняття 
в газеті «Червонозаводський вісник».

16. Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійною комісією міської 
ради. 

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

22 грудня 2018 року рішення №2

Про затвердження проектно-кошто-
рисної документації

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» 
частини першої статті 31 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
та враховуючи позитивний експертний 
звіт ТзОВ «Експертиза ЗО».

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити проектно-
кошторисну документацію на об’єкт «Бу-
дівництво водогону на масиві «Брисі» в м. 
Заводське, Лохвицького району, Полтав-
ської області» з загальною кошторисною 
вартістю в сумі 4 980 907 грн.

2. Дане рішення затвердити на черговій 
сесії ради.

3. Рішення набуває чинності з дня його 
прийняття.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

11 грудня 2018 року рішення №132

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ

Про встановлення для Червонозавод-
ського комунального ринку розміру 

частки прибутку, яка підлягає зараху-
ванню до міського бюджету 

на 2019 рік

Керуючись пунктом 29 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та відповідно поданого 
клопотання Червонозаводського кому-
нального ринку

ВИРІШИЛИ: Звільнити Червонозавод-
ський комунальний ринок від зарахування 
частки прибутку до міського бюджету на 
2019 рік, встановивши ставку – 0 %.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

22 грудня 2018 року рішення №8

РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження рішення виконав-
чого комітету № 132 від 11.12.2018 

року

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення ви-
конавчого комітету міської ради № 132 від 
11.12.2018 року «Про затвердження про-

РІШЕННЯ РАДИ

ектно-кошторисної документації на об’єкт 
«Будівництво водогону на масиві «Брисі» 
в м. Заводське, Лохвицького району, Пол-
тавської області» з загальною кошторис-
ною вартістю в сумі 4 980 907,00 грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

22 грудня 2018 року рішення №10

Про затвердження переліку проектів-
переможців громадського бюджету м. 

Заводське на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом Укра-
їни, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та на виконання Положення про 
громадський бюджет (бюджет участі) у м. 
Заводське.

ВИРІШИЛИ: Затвердити перелік про-
ектів-переможців громадського бюджету у 
м. Заводське на 2019 рік:

1. «Оновлення музичних інструментів 
за для відродження напряму живої музики 
в місті», 185000,00 грн.

2. «Облаштування баскетбольного май-
данчика на території міського спортивно-
го комплексу», 377 949,98 грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

22 грудня 2018 року рішення №5

РІШЕННЯ РАДИ

Проекти-переможці Громад-
ського бюджету на 2019 рік

Вже третій рік поспіль для поліпшення 
життя міста Заводське громадяни нашого 
міста мають можливість подавати свої про-
позиції (проекти). Громадський бюджет 
(бюджет участі) у місті Заводському – це 
частина міського бюджету міста, місцева 
ініціатива, форма прямого волевиявлен-
ня жителів міста, що впроваджує іннова-
ційні механізми залучення громадськості 
до розподілу коштів міського бюджету та 
спрямована на демократичний процес об-
говорення громадою окремих напрямів 
використання бюджетних коштів.

Після відбору пропозицій (проектів), 
мешканці міста шляхом голосування оби-
рають найкращі проекти, які реалізову-
ються наступного року.

У 2018 році подано п’ять проектів і після 
голосування визначено двох переможців: 
проект Мусієнка Віктора «Облаштування 
баскетбольного майданчика на території 
міського спортивного комплексу» на суму 
377 949,98 грн. та проект Краснолуцької 
Юлії «Оновлення музичних інструментів 
за для відродження напряму живої музики 
в місті» на суму 185 000,00 грн. Ці два про-
екти будуть реалізовані у 2019 році.

Про ініціювання добровільного 
об’єднання територіальних громад

Керуючись статтею 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтею 5 Закону України «Про добровіль-
не об’єднання територіальних громад», 
враховуючи висновки постійних комісій, 
з метою соціально-економічного розвитку 
та підвищення якості та доступності на-
дання публічних послуг

ВИРІШИЛИ: 1. Ініціювати процедуру 
добровільного об’єднання територіальної 
громади міста Заводське та територіаль-
них громад сільських населених пунктів:

- Гиряві Ісківці, Веселе, Зірка, Млини, 

РІШЕННЯ РАДИ
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Степне, Слобідка, Старий Хутір, Червона 
Балка, Чижі, Шевченкове (Гирявоісковець-
ка сільська рада);

- Білогорілка, Воля, Ручки (Білогоріль-
ська сільська рада);

- Лука, Юсківці (Лучанська сільська 
рада)

- Піски, Шевченки, Яремівщина (Піс-
ківська сільська рада);

- Бодаква, Заморіївка, Нижня Бодаків-
ка, Пісочки, Хрулі, Червоні Луки (Бодак-
вянська сільська рада); 

- Токарі, Гамаліївка, Долинка, Пучків-
щина, Руда (Токарівська сільська рада);

- Погарщина, Дібріне (Погарщинська 
сільська рада).

2. Адміністративним центром 
об’єднаної територіальної громади визна-
чити місто Заводське, а її назву – Заводська 
міська територіальна громада.

3. Доручити міському голові Сидоренку 
В.В. провести громадські слухання щодо 
ініціювання добровільного об’єднання те-
риторіальних громад відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні».

4. Доручити виконавчому комітету За-
водської міської ради вивчити обсяги та 
спосіб державної підтримки об’єднаної те-
риторіальної громади.

5. Контроль за виконанням рішення по-
класти на заступника міського голови До-
брулю С.В. та на голів постійних комісій 
міської ради.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

22 грудня 2018 року рішення №1

Про звернення до 
Полтавської обласної ради

Відповідно до ст. 25, ст. 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», місь-
ка рада

ВИРІШИЛА: 1. Звернутись до Полтав-
ської обласної ради з пропозицією щодо 
внесення змін до проекту Перспективного 
плану формування території громад Пол-
тавської області та виключення зі складу 
Лохвицької спроможної територіальної 
громади - територіальні громади м. Завод-
ське та с. Вишневе Заводської міської ради 
(текст звернення додається).

2. Секретарю ради Даценко Т.В. напра-
вити вищезазначена звернення до Полтав-
ської обласної ради.

В.РАДЬКО
Лохвицький міський голова 

20 грудня 2018 року рішення №71

ЛОХВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Лохвицької міської 

ради VII скликання щодо внесен-
ня змін до проекту рішення

Ми, депутати Лохвицької міської ради 
VII скликання, звертаємося до Полтав-
ської обласної ради з пропозицією щодо 
внесення змін до проекту Перспективного 
плану формування території громад Пол-
тавської області, що винесений на розгляд 
23 сесії 7 скликання Полтавської обласної 
ради шляхом виключення зі складу Лох-
вицької спроможної територіальної гро-
мади - територіальні громади м. Заводське 
та с. Вишневе Заводської міської ради.

Вважаємо доцільніше використання 
інфраструктури міста Заводське у складі 
сусідньої об’єднаної територіальної гро-
мади, з якою Лохвицька ОТГ мала б мож-
ливість співпрацювати в рамках Закону 
України «Про співпрацю територіальних 
громад».

Громада міста Заводського звертається 
до жителів Пісківської, Гирявоісковецької, 
Токарівської, Лучанської, Білогорільської, 
Погарщинської та Бодаквянської сільських 
рад на умовах партнерства, співпраці, рів-
ності та поваги один до одного запрошує 
створити об’єднану територіальну грома-
ду з центром у місті Заводське.

Що таке ОТГ? Це можливість для роз-
витку територій міст, сіл великих і до са-
мих найменших .

Першою умовою успішного розви-
тку об’єднаної територіальної громади 
є її спроможність. Спроможні ОТГ – це 
об’єднані громади, які здатні самостійно 
забезпечити належний рівень послуг, зо-
крема у сфері освіти, культури, охорони 
здоров’я, соціального захисту, житлово-
комунального господарства та інші з ура-
хуванням кадрових ресурсів, фінансового 
забезпечення та розвитку інфраструктури.

Забезпечення спроможності ОТГ – це 
наділення територіальних громад більши-
ми ресурсами та мобілізація внутрішніх 
резервів. Перш за все – це зарахування до 
бюджету 60% податку на доходи громадян, 
державні субвенції на медицину і освіту. 
До юрисдикції кожної ради передаються 
всі землі відповідної громади, в тому числі 
й за межами населених пунктів. За бюдже-
тами місцевого самоврядування залиша-
ються такі джерела, які були раніше закрі-
плені (земельний податок, орендна плата 
за землю та інші).

Територія об’єднаної громади повинна 
мати свої логічні межі. Відстань від центру 
громади до її найвіддаленішого населеного 
пункту має бути такою, щоб у екстрених 
випадках її не довше ніж за 30 хвилин мо-
гла подолати пожежна команда, швидка 
допомога, поліцейський патруль. Населені 
пункти ОТГ повинні мати зв’язок дорога-
ми з твердим покриттям.

Враховуючи те, що населені пункти 
сучасного Лохвицького району в майбут-
ньому будуть віднесені до іншого центру 
- міста Миргород, то існуючих держав-
них служб в м.Лохвиця не буде. Необхідні 
служби будуть перенесені в місця надання 
низки важливих послуг, тобто центри гро-
мад.

Центр громади повинен мати необхідні 
кадрові ресурси та інфраструктурний по-
тенціал для належного виконання всіх по-
вноважень. На початку процесу об’єднань 
існувала думка працівників сільських рад, 
що вони залишаються без роботи. Але це 
неправда, бо потреба в кваліфікованих та 
досвідчених кадрах є в кожній громаді. 
Тим паче, дивлячись на досвід уже утворе-
них ОТГ, бачимо дефіцит кадрового потен-
ціалу. Тому, роботи вистачить усім.

Об’єднана громада переходить на прямі 
міжбюджетні відносини з державним бю-
джетом.

Економіка
Місто Заводське – це промислове місто, 

де працюють великі промислові підприєм-
ства:

ПрАТ «Склоприлад», ТДВ «Червоноза-
водський хлібозавод», ТОВ «Агросервіс», 
ТОВ «Лохвицький комбікормовий завод», 
ТОВ «ЕЛЕВАТОР – АГРО», УАСП ТОВ 
«КАІС», Представництво ТОВ «Регал Пе-
тролеум Корпорейшен (Юкрейн) Лімітед» 
та інші.

На підприємствах міста працюють жи-
телі Заводського та сусідніх сільських гро-
мад: Токарівської, Пісківської, Гирявоіско-
вецької та інших.

Транспортний зв’язок
Місто Заводське має транспортну інф-

раструктуру: залізнична станція «Сула» 
(з’єднує місто з Пісківською, Бодаквян-
ською, Гирявоісковецькою та Лучанською 
сільськими радами); дороги з твердим по-
криттям (відстань від будівлі міської ради 
м.Заводське до будівлі Токарівської сіль-
ської ради – 4,6 км; Пісківської сільської 
ради – 7,1 км; Гирявоісковецької сільської 
ради – 10,7 км; Бодаквянської сільської 
ради – 15,5 км; Лучанської сільської ради 
– 15,7 км; Погарщанської сільської ради 
– 18,9 км; Білогорільської сільської ради – 
22,6 км).

Як бачимо ми маємо спільні дороги з 
твердим покриттям та з більшістю сіль-
ськими радами залізничний зв’язок.

Після утворення ОТГ органи місцевого 
самоврядування затверджують маршру-
ти перевезення пасажирів з сіл до центру 
громади.

Також маємо відремонтувати дороги до 
всіх сіл ОТГ, щоб громадяни могли безпе-
решкодно доїжджати до міста Заводсько-
го.

Сьогодні ми знаємо проблеми спо-
лучення особливо з маленькими селами, 
тому вважаємо, що до кожного куточка 
ОТГ потрібно налагодити транспортне 
сполучення.

Адміністративні послуги
В місті наявні адміністративні будівлі 

для: органів управління місцевого само-
врядування; органу державної реєстрації 
прав; органу державної реєстрації актів 
цивільного стану; державного казначей-
ства; пенсійного фонду; відділення подат-
кової інспекції; територіального центру 
соціального захисту; органу правопоряд-
ку; пожежної частини; пункту швидкої та 
екстреної допомоги; центру надання адмі-
ністративних послуг та інші.

Соціальні послуги
В Заводському працює територіаль-

ний центр, який надає соціальні послуги 
населенню: перукаря, ремонту одягу та 
взуття, лікувальний масаж, прання одягу, 
допомога соціальними працівниками на 
дому найбільш незахищеним громадянам. 
Створивши ОТГ, ми спільно з представ-
никами сіл (старостами, депутатами) змо-
жемо забезпечити надання таких послуг в 
кожному селі, а це також додаткові робочі 

місця для громадян села.
Дошкільна освіта

У місті Заводському послуги з дошкіль-
ної освіти надають ДНЗ «Теремок» та «Ма-
лятко»

Загальна кількість дітей, які відвідують 
дошкільні навчальні заклади складає 383 
дитини. ДНЗ міста відвідує 10 дітей із на-
вколишніх сіл (Токарі – 5 дітей, Піски – 3 
дітей, Млини – 2 дитини).

Міські ДНЗ мають матеріальну базу для 
надання якісних освітніх послуг. 

ДНЗ «Теремок» є «зразковим». Тому ма-
ємо намір підтримувати дошкільну освіту 
в селах на високому рівні, щоб освітні по-
слуги в селі не відрізнялися від освітніх по-
слуг, які надають міські дошкільні заклади.

Медичні послуги
Сьогодні велика увага в місті Заводське 

направлена на розвиток охорони здоров’я.
В місті надаються послуги медицини 

первинного рівня та вторинного рівня. 
Сьогодні у місті працює дві амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини (6 
лікарів, 13 медсестер), дитяча консультація 
(1 лікар, 4 медсестри), лабораторія (2 ла-
боранти), рентген-кабінет (1 лікар), здій-
снюють прийом лікарі вторинної ланки – 
акушер-гінеколог, хірург, ЛОР, стоматолог; 
працюють ліжка сестринського нагляду; 
здійснюються фізпроцедури на обладнанні 
з колишньої водолікарні; наявне відділен-
ня екстреної медичної допомоги.

Послугами лікувальних закладів міста 
користуються жителі міста, жителі Пісків-
ської, Погарщанської, Токарівської та Бо-
даквянської сільських рад.

В 2019 році плануємо завершити робо-
ти по реконструкції будівлі поліклініки, 
щоб забезпечити комфортні умови для ро-
боти працівників медицини та для грома-
дян, які будуть користуватися послугами 
лікарів.

Спільно з командами сьогоднішніх 
сільських рад ми готові вивчити проблеми 
медицини в селах і розробити спільне ба-
чення вирішення нагальних проблем охо-
рони здоров’я.

Професійна освіта
В місті Заводське освітні послуги надає 

механіко – технологічний коледж та ПТУ 
№32.

Позашкільна освіта
Послуги позашкільної освіти надає За-

водська дитяча музична школа, в якій на-
вчається 151 дитина, в т.ч. 15 дітей з села 
Піски.

Шкільна освіта
Освітні послуги надають дві загально-

освітні школи I-III ступенів. Школа №1 
(зразкова) є опорним закладом та надає 
послуги з інклюзивної освіти. В школах 
навчаються 725 учнів в т.ч. з сіл Токарі – 9 
учнів, Піски – 3 учні, Лука – 1 учень, Мли-
ни – 2 учні.

В рейтингу шкіл Полтавської області у 

ПРОПОЗИЦІЇ ЖИТЕЛЯМ
ПІСКІВСЬКОЇ, ГИРЯВОІСКОВЕЦЬКОЇ, 

ТОКАРІВСЬКОЇ, ЛУЧАНСЬКОЇ, 
БІЛОГОРІЛЬСЬКОЇ, ПОГАРЩИНСЬКОЇ 

ТА БОДАКВЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКИХ РАД ДО 
ПАРТНЕРСЬКОЇ СПІВПРАЦІ 

В ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ НАВКОЛО 
МІСТА ЗАВОДСЬКОГО
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2018 році зі здачі ЗНО ЗОШ №1 займає 33 
місце, ЗОШ №2 займає 73 місце (для порів-
няння Токарівська ЗОШ займає 376 місце 
з 398 місць).

Сьогодні опорний заклад «Заводська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
1 Лохвицької районної ради Полтавської 
області» - це сучасний заклад освіти, який 
задовольняє пізнавальні інтереси дитини, 
вчить її критично мислити, плекає творчу 
особистість, створює умови для повноцін-
ного інтелектуального, творчого, мораль-
ного, фізичного розвитку дитини, вчить 
використовувати отримані знання.

Місія опорного закладу: створити ефек-
тивний навчальний заклад через іннова-
ційну діяльність в організації та у змісті 
освітнього процесу.

ОЗ «Заводська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1»:

- набула статусу експериментального 
навчального закладу Всеукраїнського рів-
ня, що долучений до участі у проведенні 
дослідно-експериментальної роботи за те-
мою «Науково-методичні засади впрова-
дження фінансової грамотності у навчаль-
но-виховний процес навчальних закладів» 
на 2012-2019 роки із березня 2016 року 
(наказ МОН України № 324 від 24.03.2016 
року);

- набула статусу експериментального 
навчального закладу Всеукраїнського рів-
ня за темою «Стандартизація наскрізної 
соціально-психологічної моделі масового 
впровадження медіаосвіти у вітчизняну 
педагогічну практику» на базі навчальних 
закладів України на 2017-2022 роки (наказ 
МОН України № 1199 від 18.08.2017 року).

Педагогічні працівники активно засто-
совують інтерактивні, інформаційні, про-
ектні, особистісно-орієнтовані технології.

Система освітньої діяльності в закладі 
забезпечує:

- отримання здобувачами освіти висо-
кого рівня базової освіти у відповідності 
до державних вимог;

- індивідуальний вибір факультативів;
- залучення здобувачів освіти до пошу-

кової дослідницької роботи;
- сприятливі умови для самореалізації 

особистості.
Комунальна служба

Сьогодні в Заводському працює кому-
нальне підприємство «Комунсервіс», яке 
надає послуги з водопостачання, водо-
відведення, вивезення твердих побутових 

відходів на полігон ТПВ, забезпечення 
вуличного освітлення, будівельні роботи, 
послуги по розчистці доріг від снігу, до-
гляд за цвинтарями та інші послуги. КП 
«Комунсервіс»» має потужну матеріальну 
базу – це різноманітний транспорт, який 
необхідний для надання якісних послуг 
населенню (сміттєзбиральна техніка, по-
дрібнювач гілок, навантажувач, трактори, 
які виконують роботи по очистці снігу, ка-
налопромивочна установка та інше); пас-
портизований полігон твердих побутових 
відходів; контейнери для ТПВ та інше.

КП «Комунсервіс» забезпечує збір твер-
дих побутових відходів і в селах Токарі, 
Піски, Бодаква, Погарщина. В селі Токарі 
надає послуги з водозабезпечення. 

Якщо сельчани виявлять бажання 
об’єднатись з містом Заводське, ми може-
мо запропонувати для села: проведення 
водогонів та забезпечення їх обслугову-
вання; будівництво системи освітлення 
вулиць в нічний час, знищення несанкціо-
нованих сміттєзвалищ, збір твердих побу-
тових відходів та вивезення їх на полігон, 
розчищення вулиць від снігу та інше. Все 
це вже є в нашому місті, тому ми можемо 
працювати в цих напрямах в кожному селі.

Служба благоустрою
При Заводській міській раді створено 

відділ благоустрою, працівники якого за-
діяні до роботи у всі пори року. Вони вико-
нують роботи з косіння трави та бур’янів, 
облаштування клумб та їх догляд, роз-
чистка снігу та посипка доріг і тротуарів 
піском; забезпечення чистоти в місті, по-
білка та ремонт автобусних зупинок, при-
бирання території берегів річки Сула та 
інші роботи.

Шановні сусіди сельчани, якщо ви мрі-
єте про чисте та доглянуте село, то Вам 
до нас! Ми зможемо створити додаткові 
робочі місця (працівники благоустрою) в 
кожному селі. Результатом стане спільна 
робота по забезпеченню чистоти і охай-
ності сільських вулиць.

Розвиток спорту
Команда Заводської міської ради має 

чималий досвід з розвитку спорту в міс-
ті. В місті створена потужна матеріальна 
база для фізичного розвитку громадян: 
два міських стадіони, два майданчики зі 
штучним покриттям для гри в міні-фут-
бол; два баскетбольних майданчика, два 
волейбольних майданчика, хокейний май-
данчик, спорткомплекс з роздягальня-
ми для футболістів, душовими кабінами, 

тренажерним залом, тенісним столом; 
майданчик з вуличними тренажерами, ву-
личні тенісні столи, шість дитячих ігрових 
майданчики, майданчики для пляжного 
футболу та волейболу.

В місті запроваджені програми по під-
тримці різних видів спорту: футболу, бас-
кетболу, боксу, різних видів боротьби, ша-
хів, тенісу, інваспорту.

Спільно з Вами шановні сусіди, ми мо-
жемо побудувати майданчики зі штучним 
покриттям для розвитку футболу, трена-
жерні майданчики, дитячі майданчики 
та інше у Ваших селах. Тоді молоді буде 
де тренуватись та досягати результатів у 
спорті.

Розвиток культури
Значний досвід у місті з розвитку різних 

напрямків аматорського мистецтва. Про 
це свідчить робота двох міських будинків 
культури. Сьогодні у місті 8 колективів ху-
дожньої самодіяльності, яким присвоєно 
звання «народний». В міських будинках 
культури працюють фахові спеціалісти 
(художні керівники, хормейстери, аком-
паніатори, звукорежисери, сценаристи та 
інші), які забезпечують діяльність худож-
ніх колективів. Сьогодні в місті звання 
«народний» мають: чотири хори («Явір», 
«Злагода», «Веселий вулик» та «Дивоцвіт»); 
два хореографічних колективи («Весел-
ка» та «Пролісок»); два духових оркестри. 
Крім того в будинках культури працюють 
безкоштовно різноманітні дитячі гуртки 
та студії. Наші колективи мають великі 
досягнення; гран-прі на хореографічному 
фестивалі у Венеції, перше місце в хорео-
графічному фестивалі в Болгарії; різнома-
нітні Всеукраїнських мистецьких заходах. 

Коли наша команда почала працювати в 
місті, в колишньому «Брисівському клубі» 
працював директор та два кочегари.

Сьогодні – це міський будинок культури 
№2, де затверджено 9,5 тарифних ставок: 
директор, художній керівник, керівник 
«народного» колективу, керівник духового 
оркестру, акомпаніатор, звукорежисер; два 
кочегари.

 В МБК №1 затверджено 11,5 ставок. Тут 
працює досвідчений колектив, який може 
надавати методичні послуги іншим Будин-
кам культури.

В місті проводять різні мистецькі захо-
ди, фестивалі, концерти.

На рівні району відомі фестивалі «Ве-
селкові кольори», «ХРУЩ», купальські гу-
ляння, різдвяні щедрівки і колядки та інші.

Якщо ви бажаєте щоб сільські Будинки 
культури стали центрами збереження на-
ціональної культури, пісні, танцю та ефек-
тивно працювали кожного дня, а не од 
свята до свята, то Вам, шановні сусіди до 
нас. Спільно з Вами ми зможемо створити 
потужний центр культури в кожному селі. 
Запрошуємо спільно працювати в цьому 
напрямку.

Бібліотеки
Міські бібліотеки не підпорядковані на 

даний момент міській раді, але в нас є ве-
лика співпраця з бібліотекарями міста.

Ми спільно проводимо заходи на базі 
бібліотеки, Будинку культури, школи та на 
міських святах. 

Це і інформаційні заходи, різноманітні 
майстер – класи, презентації книг, дитячі 
свята.

Міська влада допомогла забезпечити 
функціонуванню безкоштовного інтернет-
зв’язку, передала в користування облад-
нання для створення мультфільмів. За-
вдяки тісній співпраці міська бібліотека 
стала популярним у місті просвітницьким 
майданчиком. 

Тому пропонуємо і в селах створити 
такі ж центри просвіти.

Шановні сусіди!
Як бачите, команда Заводської міської 

ради має величезний досвід з розвитку 
різних галузей та надання якісних послуг 
населенню. Ми готові об’єднати свій до-
свід з досвідом ваших громад задля спіль-
ного розвитку наших територій. Для цьо-
го спільно зможемо розробити стратегію 
розвитку об’єднаної громади, де будуть 
враховані всі сильні і слабкі сторони та на 
основі опитування і побажань мешканців 
сіл розроблені стратегічні напрямки роз-
витку всіх населений пунктів.

Шановні сельчани! Велике прохання до 
Вас: Не залишайтеся байдужими. Візьміть 
участь в громадському обговоренні, за-
просіть міського голову міста Заводське 
Віталія Сидоренка на свої збори для спіл-
кування та пропозицій. Якщо ми зможемо 
з Вами домовитись, то, повірте, спільно з 
Вами створимо сильну об’єднану терито-
ріальну громаду, яка матиме великий успіх 
у майбутньому.

Терпіння, взаємоповаги та розуміння 
всім.

З повагою до всіх сусідів громада міс-
та та міський голова міста Заводське Ві-
талій Сидоренко, депутатський корпус 
та команда міської ради.

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  І Н Ф О Р М У Є
Станом на 21.12.2018 року по проекту: «Впровадження енергозберігаючих заходів: 

“Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а з уте-
пленням, заміною вікон і дверей та інженерних мереж майнового комплексу АЗПСМ № 
1 Заводської міської ради, Лохвицького району, Полтавської області» виконано наступні 
роботи:

- проведено демонтаж та встановлено металопластикові вікна на І та ІІ поверсі;
- 6 кімнат другого поверху вже облаштовано каркасом з металопрофіля та розпочато 

обшивку стін листами ГКЛ, роботи тривають;
- проводиться утеплення внутрішніх віконних відкосів пінополістиролом;
- завершено утеплення горищного перекриття;
- завершено електромонтажні роботи в приміщеннях ІІ поверху;
- розпочато роботи по демонтажу морально застарілих та аварійних мереж та монта-

жу нових внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення І та ІІ поверхів;
- проводиться демонтаж зношених основ підлоги в кімнатах ІІ поверху та розпочато 

влаштування нових основ (роботи завершено в 4 кімнатах);
- проведено демонтаж старої кахельної плитки в п’яти кімнатах ІІ поверху та викону-

ються штукатурні роботи з метою підготовки основи під облицювання новою плиткою.
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Придбання каналопромивочної машини. Для виконання робіт по очищенню кана-
лізаційних труб від осадів, які виникають при транспортуванні стоків, за кошти міської 
ради для КП «Комунсервіс» було придбано каналопромивочну машину АГВТ Шторм 
А1542 К. Вона дасть змогу більш ефективно експлуатувати каналізаційні мережі. Також 
збільшить термін їх використання та забезпечить якісне відведення стоків.

Наприкінці жовтня поточного року силами КП «Комунсервіс» були виконані роботи 
з ремонту опалення будинку культури № 2 на суму 40,4 тис.грн. А саме: демонтовано 
спрацьований водогрійний котел та встановлено новий сучасний АОТВ-30 НМ, при-
дбаний на кошти з міського бюджету. Також змонтовано сталеву димову трубу, замінено 
розширювальний бак та встановлено автоматичний розповітрювач системи.

Завдяки добросовісному ставленню до виконання цього завдання працівників нашої 
організації - пічника Халяндри В.Л., слюсарів-сантехніків Мельника С.В., Блика А.М., 
Мішкова О.Л., водіїв Шикоти М.І., Рябця М.М., Чабака А.В., дим із нової труби з’явився 
раніше перших осінніх холодів. На знак подяки від працівників культури робітники 
отримали запрошення на концерт художньої самодіяльності.

 С.Малишко, головний інженер КП «Комунсервіс»

ПОДАРУНКИ НА НОВИЙ РІК ПРИНОСИТЬ НЕ ЛИШЕ ДІД МОРОЗ
У переддень Новорічних свят ми усі очікуємо на диво чи несподіванки. Уже кілька 

років поспіль дитячий садок «Теремок» отримує від Заводської міської ради приємні по-
дарунки. Минулоріч це були меблі для усіх вікових груп, обладнання харчоблоку, по-
стільна білизна, ковдри та перекриття даху старого корпусу. Цьогоріч малюки ясельної 
групи отримали нові лави у роздягальні; вихователі – нові шафи для методичних куточ-
ків; кожна вікова група – телевізор; методичний кабінет – стільці та столи для нарадчої 
кімнати й кольоровий принтер; харчоблок – столовий та роздатковий посуд; каштелян-
ська – шафи для концертних костюмів та постільної білизни. Усе це не лише покращує 
матеріальну базу дошкільної установи, а й спонукає до виконання сучасних освітніх ви-
мог. Перебування вихованців стає комфортнішим і затишнішим.

Наявність у групових кімнатах телевізорів вирішує відразу кілька завдань: це – уріз-
номанітнення подачі навчального й наочного матеріалу через екран та заповнення до-
звілля шляхом перегляду пізнавальних й розважальних програм.

Зазначу, що це не спонтанні рішення, про усі проблемні питанні зазначається у що-
річних пропозиціях адміністрації ДНЗ до місцевого бюджету на наступний календарний 
рік. Тож заміна обладнання, м’якого та іншого інвентаря є обґрунтованим, а не спонтан-
ним рішенням.

Визрівають вже плани на 2019 рік, це – ремонт харчоблоку, а в подальшому – ремонт 
туалетних кімнат в усіх вікових групах. Комунікативні системи частково відслужили 
свій термін експлуатації та й естетичний вигляд не відповідає сучасним вимогам. Тож 
ми впевнені в тім, що згодом і ці виробничі питання будуть успішно реалізовані..

Відрадно, що міська рада віднаходить кошти для матеріального заохочення усіх пра-
цівників дитсадка, надаючи щорічну грошову винагороду в розмірі середньої заробітної 
плати. Одна з не багатьох місцевих рад в Україні здійснює щомісячну доплату педагогіч-
ним працівникам в розмірі 20%, виконуючи рекомендації Кабінету Міністрів.

А найголовніше, дякуючи міській раді, маленькі мешканці громади під час Новоріч-
них свят отримали солодкі подарунки від Діда Мороза. Не забула про малечу і адміні-
страція ПрАТ «Склоприлад», яка в день Святого Миколая привітала малечу також смач-
ними солодощами. Дитинство має бути щасливим, а зробити його таким мають дорослі: 
тата і мами, педагогічні працівники і обслуговуючий персонал дитсадків, місцева влада 
та благодійники… Нехай рік прийдешній принесе і малечі, і дорослим надію у краще, 
здійснення бажань та мир …

О.Дроб’язко, завідувач ДНЗ №2 «Теремок»

Гей, на наших вечорницях 
Хто сумний – розвеселиться!

З-поміж найбільших зимових свят чи 
не найвеселішим та найочікуванішим був 
день Андрія, 13 грудня, коли, за україн-
ським звичаєм, сільська молодь збиралася 
в одній хаті на так званих «великих» вечор-
ницях, влаштовуючи там усілякі забави.

Де панує неповторний дух жартів та 
веселих пісень, де ллється повноводною 
рікою мелодійна українська пісня , де па-
рубки силою міряються, а дівчата, наче 
квіточки мліють від задоволення приготу-
вання вареничків та вишивання, так про-
ходять зимовими вечорами веселі україн-
ські вечорниці.

Останні роки національний колорит все 
більше набуває популярності на святах — 
і це безперечно. Вся Європа захоплюється 
нашими неповторними стравами, традиці-
ями, красою природи і дівочої вроди...

З метою відтворення обряду проведен-
ня вечорниць, у Заводській загальноосвіт-

ній школі І-ІІІ ступенів №2 для учнів 1-4 
класів були проведені українські вечорни-
ці (класні керівники Сирота Н.І, Кісенко 
Н.І., вчитель музики Кибкало Ю.А.). Тут 
було розкрито красу обряду. Учні мали 
велике бажання відроджувати і оберіга-
ти народні звичаї, робити добре і мудре. 
Виконуючи багато пісень душі дітей були 
переповнені почуттям любові до рідного 
краю.

Це було свято народної мудрості та 
свято української народної пісні, бо які ж 
вечорниці без неї – милої, веселої, дорогої 
нам з дитинства – української народної 
пісні.

Веселі конкурси, чарівне ворожіння, 
запальний український танець, смачна ка-
лита - все дарувало радість. Але особливо 
були до смаку гарячі варенички та калита, 
які для учнів класу приготували батьки. 

Голінченко Л.П., 
заступник директора 

з виховної роботи ЗОШ №2
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Кожна реформа потребує своїх ви-
конавців та їх глибокого розуміння суті 
реформування. Без цього будь-яка, на-
віть найліпше підготовлена, реформа 
приречена на провал.

Поговоримо, як і в угоду кому був 
підготовлений та затверджений пер-
спективний план формування територій 
громад Полтавської області, в частині, 
що стосується Лохвицького району.

Ще на зорі децентралізації було ви-
значено спроможною територіальною 
громадою таку громаду, в якій місцеві 
джерела наповнення бюджету, інфра-
структури та кадрові ресурси є достатні-
ми для вирішення її органами місцевого 
самоврядування питань місцевого зна-
чення, передбачених законодавством, в 
інтересах жителів громад.

Методика формування містить шир-
ше визначення спроможної територіаль-
ної громади. Це ті громади, які здатні са-
мостійно забезпечити належний рівень 
надання послуг, зокрема у сфері освіти, 
культури, охорони здоров’я, соціаль-
ного захисту, житлово-комунального 
господарства, з урахуванням кадрових 
ресурсів, фінансового забезпечення та 
розвитку інфраструктури відповідного 
центру громади. Саме такий підхід був 
використаний в першому запропонова-
ному плані об’єднання громад Лохвиць-
кого району. Було визначено: Лохвицьку, 
Заводську та Сенчанську ОТГ з відповід-
ним поділом району. Але ще в 2015 році 
реформа в районі не пішла завдяки діям 
органів виконавчої влади та депутатам 
районної ради шостого скликання.

Була ідея від виконавчої влади один 
район – одна громада. Але завдяки Ва-
сильківській сільській раді та Шеків-
ській сільській раді (Лубенський район) 
в нашому районі вдалося створити Лох-
вицьку та Сенчанську ОТГ. Решта сіл, 
які межуютьз цими ОТГ так і не зру-
шили з місця, бо кожен вважав, що має 
бути центром громади.

По Заводському зовсім інша історія. 
З нами межують тільки сільські ради, 
які на момент нашої ініціативи про 
об’єднання не були готові до цього про-
цесу через різні чинники. Найближчі 
наші сусіди - Токарівська сільська рада, 
контроль над якою здійснює власник 
сільськогосподарського виробничого 
кооперативу та депутат обласної ради, 
навіть не розглянули нашої пропозиції 
щодо об’єднання. Вони навпаки прово-
дили політику по «ламанню» сільсько-
го голови Погарщини. Для цього були 
задіяні різні важелі і районні, і області. 
Мабуть вважали сільського голову По-
гарщини «слабкою ланкою». Але коли не 
вдалося план з Погарщиною, в нашого 
сусіда з’явився інший план. 

Не повідомляючи сусідські громади 
Пісківську і Бодаквянську, не провівши 
громадських слухань в селах, депутат 
обласної ради Бондар пропонує форму-
вання Токарівської ОТГ, говорячи про 
начебто згоду цих громад. Але, звичай-
но, на заваді стоїть Заводське, яке має 
і без об’єднання спроможну громаду з 
розвиненою економікою та інфраструк-
турою. В угоду одній людині, голові бю-
джетної комісії обласної ради Бондарю 
М.М., районна держадміністрація та об-
ласна держадміністрація переступають 
через місто Заводське, пропонуючи його 

приєднати до Лохвицької ОТГ. Якраз тут 
бере сумнів у професіоналізмі спеціаліс-
тів департаменту економіки обласної 
адміністрації, у знанні методики фор-
мування спроможних громад, і взагалі, 
у присутності здорового глузду.

Всі закрили очі на те, що в місті За-
водське сьогодні є всі необхідні служби, 
кадри, інфраструктура, яка може забез-
печити і сьогодні вже забезпечує сусід-
ні сільські громади послугами в різних 
галузях, особливо село Токарі, яке прак-
тично зрослося з містом.

Комунальне підприємство міста на-
дає послуги зі збору і вивезення твердих 
побутових відходів на паспортизований 
полігон ТПВ міста Заводського Тока-
рівській, Пісківській, Бодаквянській, 
Погарщинській сільським радам. Забез-
печуємо частково ці ради контейнерним 
парком.

Комунальне підприємство міста на-
дає послуги з водопостачання в селі То-
карі.

9 дітей села Токарі навчаються в Опо-
рному закладі «Заводська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №1», 5 дітей з села Токарі відвід-
ують міський ДНЗ «Малятко».

Наші школи № 1 та № 2 по рейтингу 
в області посідають 33 та 73 місця від-
повідно. А Токарівська ЗОШ 376 місце з 
398 і мала в 2018 році 2 випускники. Це 
приклад для порівняння.

Лікарі заводської поліклініки, в тому 
числі педіатричне відділення, надають 
медичні послуги населенню всіх пере-
лічених вище сільських рад. В механіко-
технологічному коледжі та в ПТУ № 32 
також навчаються діти з сусідніх сіл.

Заводська дитяча музична школа на-
дає послуги з естетичної освіти 15 дітям 
Пісківської сільської ради. Маємо одно-
го на всіх дільничого, пункт якого зна-
ходиться в Заводському.

Територіальний центр з надання со-
ціальних послуг знаходиться також у За-
водському.

В місті працюють три банківських 
відділення «Приват-банк», «Ощадбанк», 
«Полтава банк» з відповідними банко-
матами та терміналами. В місті широко 
розвинена торгівельна мережа, працю-
ють заклади з надання різноманітних 
послуг: перукарні, ремонт взуття та одя-
гу, аптеки і багато іншого.

Врешті-решт значна частина жителів 
Токарів, Пісок, Млинів (Гирявоісковець-
кої сільської ради) та інших сіл працю-
ють на промислових підприємствах та 
інших установах міста Заводського. 

Місто має сполучення дорогами з 
твердим покриттям з усіма сільськими 
радами: Токарівською, Пісківською, Бо-
даквянською, Гирявоісковецькою, По-
гарщинською, Лучанською, Білогоріль-
ською. Коли Пісківська і Бодаквянська 
сільські ради взагалі не мають сполучен-
ня з селом Токарі, яке їм пропонують як 
центр громади. Щоб проїхати до Токарів 
пісківчанам і бодаківцям треба переїха-
ти територію Заводської міської ради.

Місто Заводське має залізничне спо-
лучення з селами Піски, Бодаква, Гиря-
ві-Ісковці, Лука. Пенсіонери з цих сіл 
користуються послугами залізничних 
потягів і мають право на безкоштовний 
проїзд. 

Навіть за футбольні команди сіл Бо-
дакви, Пісок і Токарів грають жителі За-

водського, яке має потужну спортивну 
матеріальну базу.

Невже державним чиновникам мало 
аргументів для того, щоб визнати, що 
місто районного значення Заводське з 
існуючою економічною та соціальною 
інфраструктурою може вільно викону-
вати функції центру об’єднаної грома-
ди?

Лохвицька міська рада на своїй сесії 
прийняла рішення щодо незгоди при-
єднання міста Заводського до міста Лох-
виці, як пропонує це зробити депутат 
Бондар М.М.

На розгляд Лохвицької районної ради 
була внесена пропозиція, щодо вислов-
лення бачення депутатів районної ради 
можливості створення в перспективі 
Заводської ОТГ. Але не зрозуміло чому, 
цього питання навіть не включили до 
порядку денного сесії. Але ми дякує-
мо фракції в Лохвицькій районній раді 
ВО «Свобода» (голова фракції Прийма 
Ю.М.) за підтримку нашого питання та 
депутату районної ради Добрулі С.В.

Всі решта політичні сили самоусуну-
лись, не бачачи в полі зору нашого міста. 
Особливо ми переконалися, що одним 
із палких прихильників нищення місце-
вого самоврядування в нашому місті За-
водському є пан голова Лохвицької РДА.

Громада міста Заводського зверну-
лася з проханням розглянути питання 
формування ОТГ в Лохвицькому райо-
ні до всіх політичних сил в Полтавській 
обласній раді. Голова бюджетної комісії 
обласної ради Бондар М.М. на засіданні 
цієї комісії не допустив внесення правки 
щодо Заводського до розгляду на сесії 
обласної ради.

Але ми дякуємо Депутату Верховної 
Ради Бублику Ю.В., який виступив в за-
хист нашої громади, заступнику голови 
Полтавської обласної ради Ханку А.М. , 
який також підтримав нашу громаду і в 
цілому фракції ВО «Свобода» в Полтав-
ській обласній раді (голова фракції Щу-
ров В.С.) за те, що вони проголосували 
«проти» Перспективного плану, що був 
внесений Полтавською ОДА на розгляд 
сесії обласної ради. До речі, голова об-
ласної ради навіть не надав права на ви-
ступ Щурову В.С., який також мав своє 
бачення щодо ОТГ в Лохвицькому райо-
ні та повинен був запропонувати надати 
слово міському голові Сидоренку В.В., 
бо такий порядок виписаний в регла-
менті Полтавської обласної ради.

Ми дякуємо депутату від Лохвиць-
кого району Власенку А.М. від партії 
«Батьківщина», який хоча б просто не 
голосував за вказаний план.

Хочу назвати тих депутатів обласної 
ради, які дослухалися до нашого про-
хання: Андрієнко М.І., Близнюк І.Ф., 
Горб М.М., Калюжний В.В., Кибка А.А., 
Микуця Т.В., Порохня О.І., Рябокінь 
М.А., Скляр І.Д., Соловей С.А., Ханко 
А.М., Щуров В.С., Бабак В.А., Бугрій 
М.І., Власенко А.М., Ярошенко В.М., 
Мостовенко В.В., Овчаренко Л.М., Сімо-
нов А.В., Шевчук С.М.

Решта ж політичних сил не підтри-
мали громаду міста Заводського, попри 
обіцянки того ж самого депутата Вер-
ховної Ради від нашого округу Богда-
на Р.Д., якому заводчани дали чимало 
голосів. Голосували громадяни міста і 
за Бондаря М.М., який сьогодні заради 

своїх амбіцій, або, можливо, заради роз-
витку свого бізнесу, за рахунок тих сіл, 
які він мріє приєднати до Токарів, пе-
реступив через своїх виборців. Ще раз 
переконуєшся в тому, що в Україні усе 
купується і продається, в угоду одній 
людині порушуються Конституція та За-
кони України.

Зате чиновники районної адміні-
страції вперто пропихають будівництво 
сміттєспалювального заводу біля села 
Вишневого, на землях Гирявоісковець-
кої сільської ради, говорячи, що ніякої 
екологічної шкоди від діяльності цього 
заводу не буде. Шановні! Наведіть хоча 
б один приклад сміттєспалювального за-
воду, який не приносить ніякої шкоди.

Шановні земляки! Поки ви будете 
мовчати і дозволяти розпоряджатися 
«командам» можновладців долею май-
бутніх поколінь. Такі «команди» прихо-
дять і йдуть в небуття, не несучи відпо-
відальності за свої дії, а ми з вами несемо 
відповідальність перед своїми дітьми, 
онуками, наступними прийдешніми по-
коліннями.

Громада міста Заводського не зале-
жала від існуючих політичних влад, за-
вжди мала свою думку і відстоювала її. 
Так було тоді, коли ми не дали закрити 
міську лікарню, коли не дали знищити 
міську дитячу музичну школу. 

Сьогоднішній районній владі не по-
добається негативна думка, щодо до-
цільності створення та ефективності 
районного комунального підприємства; 
щодо вагового комплексу, який чомусь 
з’явився вже після сезону вивозки куку-
рудзи (та й зараз чомусь поодинокі зер-
новози не зупиняють для зважування); 
щодо думки млинян про доцільність бу-
дівництва незрозумілих споруд на річ-
ці Сула. До речі, так ніхто і не побачив 
наукового обґрунтування необхідності 
виконання робіт на річці Сула. Владі не 
подобається наша, вже не одного десяти-
ліття вимога, щодо добудови опорного 
закладу ЗОШ № 1 в місті Заводське, яка 
має високий рейтинг в Полтавській об-
ласті та є зразковою. І в бюджеті на 2019 
рік фінансове управління Лохвицької 
РДА «запропонувало» Заводській місь-
кій раді не закладати 2 мільйони гри-
вень, які ми планували, на будівництво 
першої школи, щоб мовляв не розбалан-
совувати районний та обласний бюдже-
ти, бо вони не запланували грошей на 
добудову ОЗ Заводська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №1. До речі, на наше звернення до 
Президента України про прохання ви-
ділення коштів на добудову школи при-
йшла відповідь, що наш запит направ-
лений до Полтавської ОДА. Всі ці події 
нагадують казку про Лисичку - суддю. 
То ж шановні земляки, ми пропонуємо 
Вам спільно об’єднатись з Заводським, 
щоб не допустити захвату земель одні-
єю людиною, щоб не допустити будів-
ництва згубного «сміттєспалювального 
заводу» на околиці ваших сіл і нашого 
міста, щоб спільно відстояти свої права і 
не допускати топтати громади та місце-
ве самоврядування. Ми з вами зможемо 
збудувати сильну громаду, яка буде са-
мостійно вирішувати свою долю. 

Л.Мащенко
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Поважну дату своєї історії – 65 років 
на сцені відзначив народний аматорський 
хор української пісні «Явір» Заводського 
МБК № 1. На ювілейний концерт прийшло 
багато шанувальників творчості колекти-
ву. Кожна зустріч з ним завжди бажана для 
глядачів.

Хор «Явір» був заснований в далекому 
1953 році при Будинку культури цукро-
вого комбінату. Про ті події ми можемо 
дізнатися сьогодні лише з дбайливо збере-
жених фото та розповідей старожилів. 

Історія їх спільної творчості, що ось 
уже 65 років приносить насолоду гляда-
чам, розпочалася надзвичайно просто: 
директор цукрового комбінату виступив 
з ініціативою об’єднати працівників під-
приємства та мешканців селища Сталінка 
у хоровий колектив. Першим керівником 
хору став Михайло Петрович Гринь. По-
чалася творча праця: підбір репертуару, 
довгі репетиції і, нарешті, довгоочікува-
ний перший вихід на сцену. В 1954 році 
хоровий самодіяльний колектив вперше 
постав перед публікою і відразу здобув 
прихильність глядачів. Впродовж багатьох 
років хор Будинку культури Лохвицького 
цукрового комбінату виступав як на сце-
нах рідного краю, так і в різних куточках 
нашої України, і завжди з успіхом.

Михайло Петрович Гринь – Заслужений 
працівник культури України, кавалер Ор-
дена Знак Пошани – був незмінним керів-
ником хору близько 40 років. 40 років від-
даної праці на культурній ниві. За веселу 
вдачу, добрий гумор всі, хто знав Михайла 
Петровича, любили його і поважали. Тому 
і пісні, які підбиралися для колективу, 
були, здебільшого, веселими і запальними. 

З 1980 року керівником хору став Олек-
сій Павлович Корнієнко – лауреат і ди-
пломант першого та другого Всесоюзних 
фестивалів народної творчості, лауреат 
республіканського огляду хорових колек-
тивів, Почесний громадянин міста Завод-
ське. Олексій Павлович віддав колективу 
багато вмінь і зусиль заради підвищення 
виконавської майстерності хору. Він від-
крив нову епоху в житті хорового колек-
тиву, талановито добираючи та обробляю-
чи українські народні пісні. За цей час хор 
«Явір» став окрасою і гордістю нашого міс-
та та району, діамантом хорової культури 
України. З аматорів вони перетворились 
на справжніх професіоналів! 

За творчі досягнення у розвитку самоді-
яльного мистецтва, значний вклад у скарб-

ницю української національної культури, 
високу виконавську майстерність хору 
українськоїпісні «ЯВІР» Будинку культури 
відкритого акціонерного товариства «Лох-
вицький цукровий завод» було присвоєно 
у 1998 році звання «НАРОДНИЙ САМО-
ДІЯЛЬНИЙ КОЛЕКТИВ».

Це звання хор неодноразово підтвер-
джував своєю працею, своїми виступами. 
Ювілейні концерти хорового колективу в 
Будинку культури завжди відбувалися з 
аншлагом. У жовтні цього року хор в чер-
говий раз гідно підтвердив високе звання 
народного колективу.

Корнієнко Олексій Павлович був при-
сутній на ювілейному концерті і побажав 
всіму часникам здоров’я і щасливої життє-
вої долі, нових творчих здобутків у справі 
примноження духовних цінностей україн-
ського народу!

Із словами спогадами виступила Ан-
тоніна Іллівна Савченко, яка є незмінною 
учасницею хору вже близько 40 років. Всі 
присутні вшанували хвилиною мовчання 
світлу пам’ять засновника хору М.Гриня 
та всіх учасників хору, хто відійшов у ві-
чність.

Летять роки, змінюються суспільні 
устрої, на зміну одним поколінням прихо-
дять інші зі своїми смаками, уподобання-
ми, поглядами на життя. Але народна піс-
ня, щира і мудра, лишається жити вічно.

Саме таку невмирущу пісню в продовж 
багатьох років популяризує уславлений 
хор «Явір». Наші хористи – люди особливі. 
І можливо, їх не так багато, та кожен з них 
на вагу золота. Сьогодні в колективі зали-
шаються ветерани хору, які не уявляють 
себе без пісні, і ті, хто прийшов у колектив 
10-15 років тому, а також молоді учасники. 
Саме завдяки цим творчим ентузіастам 
українська пісня розквітає новими барва-
ми.

Нинішній керівник хору, Людмила Ва-
силівна Лобецька, впевнено прийняла 
творчу естафету від попередніх керівників 
колективу. Хор «Явір» щирими оплесками 
вітали на сценах міського, районного, об-
ласного та Всеукраїнського рівнів. 

Хоровий колектив побував у місті Ки-
єві на Регіональному фестивалі хорового 
мистецтва імені Анатолія Авдієвського 
«Пісня над Дніпром», на Всеукраїнському 
фольклорному фестивалі «Співоче поле» 
у місті Прилуки, на Національному Соро-
чинському ярмарку хор був нагороджений 
дипломом Першого ступеня. За високу ви-

конавську майстерність в районному огля-
ді народної творчості «Барвисті джерела 
талантів» неодноразово був удостоєний 
диплому Першого ступеня. Високо оці-
нило поважне журі наш хор на Першому 
відкритому фестивалі–конкурсі народно-
го хорового мистецтва імені Валентина 
Міщенка в місті Полтава, де одержали ди-
плом Першого ступеня. Яке це щастя не-
сти в душі те, що ніхто і ніколи не відбере у 
народу – народну пісню.

На концерті пролунало багато при-
ємних, теплих і щирих привітань. Чудова 
святкова атмосфера, пісні і аплодисменти, 
добрі посмішки гостей все це відчув кожен 
присутній в залі.

Музичні вітання ювілярам дарували 
колеги по сцені - учасники народного хо-
реографічного колективу «Пролісок» (кер. 
В. Журавель), народний аматорський ан-
самбль танцю «Веселка» (кер. Ю. Крас-
нолуцька), учасники естрадно-вокальної 
студії «Голден Войс» (кер. І. Пронь) та на-
родний самодіяльний духовий оркестр 
(кер. О. Шеффер). Учасники хору співають 
не тільки в колективі, вони також радують 
глядачів своїми чарівними голосами і да-
рують хвилини насолоди, виконуючи су-
часні естрадні пісні! Радували присутніх 
своїм талантом Христина Синящик, Надія 
Чабак, Михайло Клочко, Людмила Мегель, 
Наталія Репецька, Наталія Шкурко.

Привітати народний аматорський хор 
української пісні «Явір» прийшли депутат 
обласної ради Микола Бондар, директор 
Лохвицької ДМШ ім. І. Дунаєвського Еду-
ард Чавдар, заступник начальника відділу 
культури і туризму Лохвицької РДА На-

талія Полюйко та директор Лохвицького 
РБК Микола Тарапата. Вони щиро подяку-
вали учасникам хору «Явір» за творчість і 
побажали всім міцного здоров’я, довголіт-
тя, родинного тепла і мирного неба. 

Зі словами вітань виступив міський 
голова м. Заводське Віталій Сидоренко і 
вручив подяки за багаторічну сумлінну 
працю, активну культурно-мистецьку ді-
яльність, вагомий особистий внесок у 
розвиток культури та з нагоди 65-річчя 
заснування і 20-річчя присвоєння звання 
«народний» ветеранам хору.

Ювілей – це не просто свято, це здобут-
ки всіх років життя. То ж нехай їх ще буде 
багато по дорозі у майбуття. У народі го-
ворять, що вогонь, запалений на вершині 
гори, не зігріє тих, хто біля її підніжжя. На 
щастя, учасники хору, розвели свій пісен-
ний вогонь так, що люди біля нього зігрі-
ваються душею. Саме завдяки цьому живе 
наша творча родина!

Разом з глядачами хор виконав пісню 
великого Кобзаря «Реве та стогне Дніпр 
широкий»

Кожне свято має свої символи. У юві-
леїв і днів народжень – це святковий торт! 
То ж ювіляри прийняли його від головного 
незмінного постійного спонсора – Завод-
ської міської ради!!!

Ми дуже вдячні всім присутнім, що від-
гукнулися на запрошення і прийшли на 
зустріч, раділи та хвилювались з нашими 
ювілярами. Нехай українська пісня завжди 
буде звучати!!! А прекрасному творчому 
колективу - МНОГІЇ ЛІТА!!!

Л. Лобецька, 
керівник хору Заводського МБК №1

С В Я Т О  Н А Р О Д Н О Г О  Х О Р О В О Г О 
М И С Т Е Ц Т В А

Народний аматорський хор «Червона 
калина»м.Енергодар, Народний аматор-
ський хор «Розрада»м.Гадяч,Народний 
аматорський вокальний ансамбль «Жабо-
крюківські дядьки» м. Миргород, Народ-
ний аматорський хор «Явір» смт.Шишаки, 
Новоаврамівський Народний хор м.Хорол 
та Народний аматорський хор української 
пісні «Явір»м.Заводське -учасники ІІ Від-
критого фестивалю-конкурсу народного 
хорового мистецтва імені Валентина Мі-
щенка, яких вітав 1грудня Полтавський 
міський Будинок культури. Завзятість та 
любов до української пісні Наталії Івано-
вої - керівника ЗАПТ "Лтава" та організа-
тора конкурсу - вже вдруге збирає хорові 
колективи, що везуть до Полтави та ді-
ляться з глядачами оригінальними оброб-
ками українських пісень. Справа Валенти-
на Міщенка продовжується...

Мета конкурсу: популяризація твор-
чого надбання В.Міщенка; розвиток хо-
рового мистецтва; розширення творчих 
зв'язків; обмін досвідом хорових колекти-
вів України; поліпшення художнього рівня 
репертуару; посилення впливу народного 
хорового мистецтва на формування сві-
тогляду, патріотизму та духовності укра-
їнського народу. Основним завданням 
конкурсу стало виявлення майстерності 
народних хорових колективів з різних об-
ластей України; збагачення репертуару 
колективів творами та обробками Вален-
тина Міщенка; привернення уваги ши-
роких кіл громадськості до різновікових 
хорових колективів України, орієнтованих 
на популяризацію народного хорового 
мистецтва;оцінка; рівня практичної робо-
ти керівників хорових колективів, поши-
рення досвіду роботи провідних хормей-

стерів України.
Програма виступу кожного колекти-

ву складалась із трьох різнохарактерних 
творів: твір або обробка народного твору 
В.Міщенка; твір без музичного супроводу 
(a-capella); твір на вибір.

Виступи хорових колективів оцінювало 
висококваліфіковане журі, до складу якого 
входили провідні фахівці хорового мисте-
цтва України: голова журі - Заслужений 
діяч мистецтв України Лариса Бакланова; 
члени журі: Народна артистка України На-
талія Хоменко, Заслужена артистка Украї-
ни Тетяна Садохіна та Анна Оксениченко.

Наш хоровий колектив представив на 
конкурс три твори: музика Віктора Захар-
ченка, слова Тараса Шевченка « Вітре буй-
ний »,солістка Наталія Шкурко; українська 
народна пісня в обробці Анатолія Авдієв-
ського «Ой чий то кінь стоїть»; українська 

народна пісня в обробці Валентина Мі-
щенка «Вийди,Грицю,на вулицю».

Виступ Народного аматорського хору 
української пісні «ЯВІР» Заводського МБК 
№1 тепло сприймали глядачі Полтавського 
міського Будинку культури. Висококвалі-
фіковане журі високо оцінило виконання 
конкурсних творів. За підсумками конкур-
су, на підставі рішення журі, хору «ЯВІР» 
було присуджено ІІ місце та звання дипло-
манта конкурсу . Нас нагородили дипло-
мом ІІ ступеня та пам'ятним подарунком.

На Гала-концерті наш хор «Явір» приві-
тали з Ювілеєм–65 років створення колек-
тиву та подарували святковий пиріг.

Другий Відкритий фестиваль-кон-
курс народного хорового мистецтва 
ім.В.Міщенка став справжнім святом 
української пісні.

СТОР. 9 >>
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Завдячуючи саме хоровим колективам, буде жити у віках наша Берегиня - Пісня.

Л.В.Лобецька, керівник хору «ЯВІР» МБК №1 
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Кожна людина є єдиною і унікальною. 
Всі ми говоримо по – різному, по – різному 
думаємо і висловлюємось, мирно живемо, 
іноді сперечаємось, але завжди повинні 
пам’ятати, що всі люди на землі мають од-
накові права. Але так було не завжди, ось в 
стародавній Спарті слабких, кволих дітей 
кидали зі скелі в прірву, вважаючи, що з 
них не виростуть сильні і здорові воїни. В 
часи кріпацтва дітей насильно відбирали у 
матерів і продавали, наче річ. У середньо-
вічній Німеччині слово дитина було сино-
німом слова « дурень». Знаємо,що дітям 
було нелегко , не було законів, які б обері-
гали їхнєжиття. В різні епохи не однаково 
дивилися на виховання і догляд за дітьми. 
Аж у 17 – 18 столітті на дітей, нарешті, 
починають звертати увагу – шиють одяг, 
створюють дитячі іграшки, пишуть дитячі 
книги, дитячі пісні та музику.

Тільки у 1924 році у містіЖеневі було 
прийнято Декларацію прав дитини. У 1959 
році розроблена і втілена в життя нова Де-
кларація прав дитини.В 1948 році держави, 
що увійшли до ООН, підписали загальну 
декларацію про права людини - важливий 
і корисний документ. Але в ньому гово-
риться про людей загалом - і жодного сло-
ва про дітей. Але ж діти потребують осо-
бливої уваги й захисту з боку держави.

Саме тому 1989 року ООН прийняла 
окремий документ під назвою «Конвенція 

про права дитини».
Знайомство дітей з їхніми правами до-

цільно здійснювати на прикладі казки, 
адже для дитини казка – перше джерело 
уявлень про те, що є добро, а що є зло, не в 
значенні примітивно-побутового «добре-
погано», а саме в морально-етичному пла-
ні. Іншим способом неможливо передати 
уявлення про ці поняття дитині шкільного 
віку. Саме тому в рамках Всеукраїнського 
Тижня права для учнів 1 - 4-х класів За-
водської ЗОШ № 2 було проведено Завод-
ською міською бібліотекою№ 1 та учнями 6 
– 7 класів зустріч зі світом казки « Правова 
абетка» . 

В якій професор кіт Матроскін із Про-
стоквашено (Байрак Богдана, 6 кл.) зу-
стрівся з дядьком Федором ( Андрій, 7 кл.) 
і пояснив йому та дітлахам , що згідно з за-
коном про права дітей кожна дитина має 
право на своє ім’я та на громадянство. 

Розказали дітлахам про їхні права та 
обов’язки на прикладі казкових героїв. 
Спочатку до них прибіг Колобок (Петрен-
ко Іванна , 6 кл) і просив у них допомоги, 
бо його хотіла з’їсти Лисиця, де було по-
рушено Лисицею права Колобка на життя 
.Складаючи пазли, діти склали карту для 
Колобка, щоб той потрапив додому і не 
блукав лісом один.

А потім вони почули плач дівчинки (Ку-
ликова Владислава, 6 кл.), яку зла мачуха 

послала зимою в ліс за підсніжниками. Як 
пояснив Професор в цій казці згідно із 
Конвенцією ООН було порушено права ді-
вчинки . Адже кожна дитина , має право на 
захист держави, від будь- якого негативно-
го ставлення та захист від використання 
дитячої праці, яка може бути шкідливою 
для здоров’я, освіти чи розвитку. Наші 
діти виявилися дуже добрими і намалюва-
ли дівчинці підсніжники,і подарували їй.

Та ось ще один казковий герой завітав 
на дитяче свято, це Маша (СамофалЕле-
онора, 6 кл.) з мультфільму«Маша і Вед-
мідь», як з’ясувалось Маша не ходить до 
школи, а згідно з законом кожна дитина 
має право на освіту, та турботу з боку до-
рослих, право на медичну допомогу, але 

наші діти за допомогою гри навчили Машу 
рахувати.

Ознайомлення з правами людини спри-
яє моральному становленню особистості 
дитини, формуванню етичних уявлень, 
гуманних почуттів і взаємовідносин, до-
помагає прищепити повагу до себе і ін-
шим людям. Знайомлячись з правами, діти 
вчаться зважати на думку та інтересами 
інших людей (право на власну думку), за-
хищати слабких (право на особливий за-
хист), справедливо вирішувати виникаючі 
суперечки і конфлікти, адекватно оціню-
вати свої дії і вчинки.

А. Матяш, 
бібліотекар дитячого абонементу 

міської бібліотеки №1

С П Е Ц І А Л Ь Н А  О С В І Т А  Д Л Я  Т И Х ,  Х Т О  М Р І Є 
П О Б АЧ И Т И  С О Н Ц Е

У горя і біди немає ні кордонів, ні наці-
ональностей. У цьому переконалися учас-
ники Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Рання комплексна допомога 
дітям з особливими освітніми потребами 
та їх родинам: реалії та перспективи» за 
участю польських й словацьких педаго-
гів, що проходила наприкінці листопада у 
Львівському навчально-реабілітаційному 
центрі «Левеня».

Спеціалісти з різних країн були одно-
стайні в тім, що важливе як раннє ви-
явлення проблеми, так і подальше пере-
бування дітей з особливими потребами у 
соціумі.

У вступному слові директор центру Віра 
Миколаївна Рамажевська торкнулася про-
блеми, з якою зіткнулася її родина. Після 
такого удару долі не кожен зможе звестися 
на ноги: довгоочікувана дочка народилася 
незрячою. Вирокові мати довго не вірила. 
Їздила по лікарях і чула одне: «Лікування 
безперспективне».Намагаючись збагнути, 
як тепер виховувати дитину, вона зверну-

лася в управління освіти. «Коли дочці ви-
повниться сім років, приведете її в школу 
для сліпих, там про все дізнаєтесь», - ска-
зали їй.

- І вона зрозуміла: наша система освіти 
нічого не може запропонувати такій роди-
ні. Доньку  Віра Миколаївна навчала сама. 
Аби ліпше зрозуміти її, закривала очі тем-
ною пов'язкою. Терпляче розповідала, як 
розпізнавати предмети, користуватися по-
бутовими приладами, не губитися в про-
сторі. Незабаром дівчинка вже допомагала 
мамі: сама мила підлогу та посуд.

Коли донечка пішла в спеціальну шко-
лу, пані Віра влаштувалася туди секретар-
кою. Допомагаючи дитині робити уроки, 
вивчила шрифт Брайля. Здобула спеціаль-
ну педагогічну освіту, щоб працювати в тій 
самій школі вчителькою. А потім розроби-
ла авторську методику і почала створюва-
ти унікальний заклад для хворих дітей, бо 
весь час пам'ятала, як сама колись потре-
бувала поради. 

Згодом цій наполегливій жінці виділи-

ли ще одну будівлю колишнього дитсадка. 
Саме там вона розпочала педагогічний 
експеримент із надання ранньої допомо-
ги таким дітям, як її донька. Сьогодні Віра 
Миколаївна – кандидат педагогічних наук, 
доцент, фахівець зі світовим ім'ям, завід-
увач кафедри в Інституті післядипломної 
педагогічної освіти.  І – директор відомо-
го в Україні навчально-реабілітаційного 
центру «Левеня» для дітей з порушеннями 
зору.

У «Левеняті» навчаються та проходять 
реабілітацію більше 200 сліпих, слабозо-
рих та сліпоглухих дітей. Переймати до-
свід Віри Рамажевської приїздять з інших 
країн. У неї – багато звань. Але найбільша 
для Віри Миколаївни нагорода – слова до-
чки, яка закінчила інститут із червоним 
дипломом і сьогодні працює в центрі пси-
хологом: «Мамо, спасибі за те, що ти не ви-
ховала мене інвалідом!».

На сьогодні питання функціонування 
спеціальних навчальних закладів стоїть 
занадто гостро, адже наше суспільство 

орієнтується на країни Європи, де людина 
з особливими потребами не відчуває себе 
інвалідом. Але слід підходити до цього пи-
тання виважено, особливо, коли в дитячих 
садочках та школах   відкриваються інклю-
зивні групи та класи. Саме на це акцентува-
ла свій виступ С.І.Нерянова, виконувачка 
обов’язків начальника відділу дошкільної 
освіти Департаменту загальної середньої 
та дошкільної освіти Міністерства освіти і 
науки України, вона наголосила, що  спе-
ціальні заклади будуть залишатися, але це 
будуть не звичні інтернати, а спеціальні 
центри з відповідними штатами фахівців і  
належною матеріальною базою.

Своїми напрацюваннями та досвідом 
роботи поділилися Алдона Бричка та До-
рота Іванівська з польського міста Овін-
сько. Вони розповіли, що  у  багатьох на-
селених пунктах створені Порадні, куди 
можуть звернутися батьки, в родині яких 
є діти, що потребують виявлення  певних 
проблем із здоров’ям, а також там надають 
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консультації та супроводження адаптації у 
суспільстві. Батьки на власний розсуд оби-
рають Порадні чи державні (безкоштовні), 
чи  приватні. Цікавий той факт, що за хар-
чування у навчальних закладах усі батьки 
сплачують 100% вартості харчування, у 
разі складного матеріального стану роди-
ни, що визначається спеціальними служ-
бами, гроші повертають спеціальні фонди, 
а не місцева влада. Хоча це  -поодинокі ви-
падки.

Елеонора Хуртукова представляла сло-
вацьке місто Левочка. Перебування в «Ле-
веняті» залишило для неї приємне вражен-
ня, оскільки, багато напрацювань у центрі 
є ексклюзивними. Інколи для спілкування 
не потрібен був і перекладач.  

Львівський НРЦ є експериментальною 

лабораторією Міністерства освіти і науки 
України. Тут зосереджені сучасні світові 
технології діагностування і реабілітації. 
Навчатися у «Левеняті» можуть діти з різ-
них куточків України.

Спеціалісти центру провели експери-
мент для працівників Львівського міжна-
родного аеропорту, одягнувши пов’язки на 
очі, запропонували їм певний час відчути 
себе на місці незрячих людей. Після чого 
було переобладнано і додатково створено 
певні умови для орієнтування незрячих 
людей у терміналах литовища.

Такі зустрічі не лише поповнюють фа-
хові знання, а й пробуджують гуманність, 
співпереживання і бажання допомагати 
тим, хто цього потребує.                                                                

О.Дроб’язко, 
завідувач ДНЗ №2 «Теремок»

Нещодавно в коледжі відбулася щоріч-
на гра КВК.

У змаганні взяли участь збірні коман-
ди: І курсу - «Без паніки»: Плужник Юлія, 
Богомол Сергій,Сергійчук Вікторія, Гаври-
люк Катерина, Мусієнко Владислав і капі-
тан – Кучерява Анна; ІІІ курсу – «БЕМС»: 
Яценко Ксенія, Золотоніг Дмитро, Неділь-
ко Владислав, Кириченко Олексій, Шев-
ченко Валентина,Тупаленко Ірина, Овча-
ренко Володимир і капітан – Остапенко 
Яна; IV курсу – «Капітохи»: Климченко 
Максим, Мірошніков Владислав, Климен-
чук Олександр, Борток Владислав і капітан 
– Михлик Максим.

Змагання проходило в чотири етапи:
- Візитка «Світ професій».
- Домашнє завдання «Українські сту-

денти на відпочинку за кордоном».
- «Крокодил».
- Чудеса світу.
Жарти, якими команди частували гля-

дачів, були актуальними та свіжими, як 

досвідчені гравці, так і гравці-початківці, 
демонстрували надзвичайне відчуття гу-
мору, кмітливість, гостроту розуму та чу-
дову акторську гру. Глядацький зал не за-
тихав від оплесків і сміху.

Журі, у складі якого були: директор 
Заводського будинку культури №1 Юлія 
В’ячеславівна Краснолуцька, викладач 
фізичного виховання Костянтин Анато-
лійович Терновий, провідний спеціаліст 
з гуманітарних питань Заводської місь-
кої ради Юлія Анатоліївна Горбенко, ви-
пускниця нашого коледжу Наталія Цись, 
- справедливо і кваліфіковано оцінювали 
кожен номер.

Володарями перехідного Кубку стала 
команда ІVкурсу – «Капітохи».

Директор коледжу Віктор Миколайо-
вич Корнієнко та директор Заводського 
будинку культури №1 Юлія В’ячеславівна 
Краснолуцька привітали переможців і на-
городили їх перехідним Кубком, а також 
відзначили всіх учасників грамотами і со-

лодкими призами від імені профспілки 
студентів і спонсора свята, приватного 
підприємця Ігоря Миколайовича Шиліна.

Дякуємо учасникам за чудове свято гу-
мору та хорошого настрою!

Ірина Старовойт, студентка ІІІ курсу

Н А Ш І  –  З Н О В У  К Р А Щ І
Черговий рік творчих здобутків завершився досить успішно: вихованці Заводського 

МБК №1 взяли участь у V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Сяйво Перво-
Цвітів» (м.Київ), де змагалися конкурсанти з Київської, Дніпропетровської, Черкаської, 
Миколаївської, Полтавської, Вінницької та Волинської областей України.

Рішення висококомпетентного зіркового журі було однозначним:
- Народний аматорський ансамбль танцю «Веселка» - 1 місце в номінації «Народна 

хореографія»;
- Руденко Єлизавета – 1 місце в номінації «Інструментальний жанр» . 
До речі, Ліза вперше брала участь у фестивалі такого рівня, з чим ми вітаємо її і керів-

ника О.Шеффера. А «Веселці» бажаємо і надалі гідно тримати марку свого колективу і 
нашого міста! Наші діти – КРАЩІ !!!

Ю.В.Краснолуцька, директор Заводського МБК №1

Н О В И Н И  С П О Р Т У
28.10.2018 р. відбувся відкритий всеукраїнський фестиваль бойових мистецтв з тхек-

вондо в м.Кропивницькому, в якому зібралося 13 команд, в тому числі і команда з Мол-
дови. Наша команда прийняла участь у змаганнях і отримала такі нагороди:

Перше місце: Верецун Анастасія, Верецун Вікторія, Муквичова Вікторія, Мусієнко 
Данііл, Ганевич Анна, Сірик Кароліна, Рекуц Ярослав, Доманський Богдан, Максименко 
Захар, Власенко Руслан; 

Друге місце: Лях Олександр;
Третє місце: Білик Олександр, Русін Олександр, Котова Єлізавєта, Малінкін Вален-

тин. Вітаємо тренера Алексєєва В. та юних спортсменів з перемогою - друге командне 
місце з тринадцяти. Фінансування проведене з бюджету Заводської міської ради та МГО 
«Спорт» (голова Мусієнко В.).


