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ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку м. Заводське Лохвицького району
Полтавської області на 2017 рік та основних напрямків розвитку (далі – Програма)
розроблена виконавчим комітетом Заводської міської ради спільно з депутатами міської ради
відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та
інших нормативно-правових актів.
В основу Програми покладені положення Стратегічного плану розвитку міста
Заводське до 2020 року, Генеральний план міста, проекти розвитку, міські програми та
звернення мешканців міста.
Програма розроблена з метою вироблення єдиної соціальної і економічної політики
розвитку м.Заводське у 2017 році економічно обґрунтованого використання бюджетних коштів
є передумовою для виконання положень стратегічного плану розвитку міста до 2020 року.
Ця програма є планом реальних дій і інструментом для організації міською радою
успішного розвитку і нарощування добробуту міста, підвищення його престижу в співпраці з
владними структурами, підприємствами, громадськими організаціями, всіма верствами
населення у вирішенні проблеми розвитку міста, відстоювання його інтересів в районних,
обласних та центральних органах влади.
Основні зусилля в реалізації Програми будуть направлені на забезпечення покращення
життєдіяльності та благополуччя мешканців міста, це перш за все: розбудова інфраструктури
(дорожньої, торгової, соціальної, культурної, тощо), поліпшення інвестиційного клімату з
метою залучення інвестицій та реалізацію проектів, подальший розвиток комунального
господарства, відновлення культурної спадщини та розвиток спорту.
В програмі сформульовані проблеми, які постануть перед місцевою радою і будуть
потребувати вирішення в перспективі, в тому числі і в 2017 році.
В процесі реалізації Програми поліпшиться інвестиційний клімат, поліпшаться соціальні
стандарти та якість життя мешканців міста.
МЕТА ПРОГРАМИ
Для покращення ситуації та вирішення проблемних питань розвитку міста Заводське в
Програмі визначено мету та основні напрями її досягнення.
Основною метою Програми є підтримка розвитку підприємств малого та середнього бізнесу,
розв’язання соціальних проблем та підвищення добробуту населення.
Пріоритетними напрямками розвитку міста Заводського у 2017 році є – стабілізація
економічного розвитку на основі власного потенціалу, посилення інвестиційної активності та
удосконалення механізмів управління розвитком міста та внаслідок цього підвищення
конкурентоспроможності міста, підвищення стандартів життя та покращення добробуту
населення, забезпечення належного функціонування комунальної інфраструктури, доступності
комунальних послуг та дотримання соціальних стандартів.
У 2017 році діяльність міської ради буде направлена на мобілізацію та концентрацію всіх
наявних ресурсів для реалізації завдань та заходів з проведення реформування міського
господарства.
Для досягнення цієї мети міська рада, виконавчий комітет спільно з суб’єктами
господарювання, громадськими організаціями, мешканцями міста розробляє та реалізує
заходи з розвитку інфраструктури міста, тим самим забезпечуючи комфортні умови для
життєдіяльності в місті; впроваджує активну соціальну політику, спрямовану на покращення
якості життя всіх верств населення. Впроваджує заходи: по покращенню водопостачання та
водовідведення, по виготовленню проектно-кошторисної документації будівництва очисних
споруд, по подальшій оптимізації в сфері благоустрою та природоохоронних заходах, по
покращенню стану доріг, по чистоті та охайності вулиць та дворів, по облаштуванню місць для
відпочинку мешканців міста та гостей, по створенню нових елементів благоустрою.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ
ЕКОНОМІЧНОГО ТА
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА.
1. Створення належних умов для якісного рівня життя населення міста.
2. Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в рамках реалізації проектів,
спрямованих на підвищення конкурентноспроможності та привабливості міста.
3. Запровадження новітніх технологій та інноваційних проектів для подальшого розвитку
суб'єктів господарювання.
4. Раціональне використання виробничого потенціалу міста, людських та природних
ресурсів,
всебічна підтримка та сприяння виробничим підприємствам, які
реалізовують інвестиційні проекти у відповідності до вимог законодавства.
5. Створення умов для розвитку підприємницької діяльності та покращення бізнесклімату в місті.
6. Покращення управління комунальним майном та земельними ресурсами, реалізація
програми розвитку земельних відносин на території Заводської міської ради
Лохвицького району, Полтавської області на 2014 – 2020 роки та програми
«Підвищення енергоефективності, енергозбереження та утримання і матеріального
забезпечення соціальних та культурних об’єктів комунальної власності в м. Заводське
на 2016 – 2025 р.р.»
7. Ефективне утримання транспортно- експлуатаційного стану вулично-дорожньої
мережі, дорожньої інфраструктури та подальший їх розвиток.
8. Забезпечення стабільної та ефективної роботи житлово-комунального господарства
міста, реалізація програм та проектів: «Заміни вводів систем водопостачання
багатоквартирних житлових будинків в м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської
області» на 2016 – 2021 роки, «Міське освітлення», «Благоустрій», реконструкції і
модернізації систем
водопостачання та водовідведення міста, підвищення
ефективності тарифної та енергозберігаючої політики. Активізація роботи щодо
підтримки створених об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків.
Оновлення парку комунального транспорту.
9. Здійснення заходів щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища,
реалізація міської екологічної програми на 2016 – 2021 роки, виготовлення проекту
«Будівництво очисних споруд (каналізаційні системи) м. Заводське, Лохвицького
району, Полтавської області».
10. Впровадження заходів з енергозбереження та підвищення ефективності використання
енергоресурсів у всіх сферах господарювання. Реалізація проектів: «Теплий садочок»,
капітальний ремонт МБК №1 та МБК№2.
11. Забезпечення соціального захисту різних категорій населення міста, реалізація
комплексної програми соціального захисту населення міста Заводське Лохвицького
району Полтавської області на 2017 рік.
12. Створення відповідних умов для ефективного функціонування соціальної та
культурної сфери: освіти, культури, спорту, а також реалізація міських програм
розвитку дошкільної освіти в м.Заводське Лохвицького району Полтавської області на
2017 рік, «Розвитку культури та творчості в м.Заводське» на 2017 рік, «Сімнадцятий
міський фестиваль – конкурс дитячої творчості «Веселкові кольори» на 2017 рік,
«Розвитку аматорського футболу» на 2017 рік, «Розвитку настільного тенісу та міні –
футболу (кубок міського голови з настільного тенісу, кубок міського голови з міні –
футболу) на 2017 рік, «Розвитку боксу» на 2017 рік, «Розвитку та підтримки
спортсменів – інвалідів, спортсменів бойового мистецтва «Дракон», кіокушин – карате,
баскетболістів, волейболістів
м. Заводське» на 2017 рік.
13. Реалізація Програми «Розвитку міжнародного співробітництва м. Заводське» на 2017
рік.
14. Збереження існуючих об'єктів історичної та культурної спадщини, пам'яток
архітектури та містобудування.

15. Забезпечення правопорядку та безпеки життєдіяльності громадян, реалізація Програми
«Правопорядок».
Для забезпечення виконання Програми визначено заходи, які відповідно фінансуються за
рахунок коштів міського бюджету, субвенцій (трансфертів) з державного, обласного,
районного бюджетів, а також коштів підприємств, організацій, фондів, коштів населення та
інших джерел фінансування не заборонених законодавством.
Зміни та доповнення до програми затверджуються рішеннями міської ради.
Відповідальними за виконання заходів Програми є – міськвиконком
спільно з
керівниками підприємств, організацій, установ та закладів міста.
КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ОБЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ
МІСТА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Добудова ЗОШ №1 по вул. Шкільна,1.
Продовжується будівництво ЗОШ №1 по вул. Шкільна, 1. З міського бюджету було
виділено кошти на співфінансування будівництва в розмірі 1 000 000 грн.
Поточний ремонт дошкільних закладів освіти, охорони здоров’я, культури.
Проведено поточний ремонт в дошкільних закладах та закладах культури,
використано матеріалів на загальну суму майже 29 000 грн.
Виконано: роботи по поточному ремонту стелі приміщення ДНЗ «Теремок» вартістю
37 530.75 грн., роботи по поточному ремонту водопостачання, опалення ДНЗ
«Малятко» (вартість – 8 326,09 грн.), роботи по поточному ремонту огорожі ДНЗ
«Малятко» (вартість – 99 576,84 грн.). Придбано швейну машинку для ДНЗ «Теремок»
(вартість – 2 280 грн.). Придбано м’ясорубку для кухні ДНЗ «Малятко» (вартість –
19 100 грн.). Придбано дитячі гірки для ДНЗ «Малятко» - кількістю 5 шт. (загальна
вартість 43 026 грн.) Для ДНЗ «Малятко» придбано кухонний інвентар, загальною
вартістю 5 548 грн.
Придбано для МБК №1 стільці в кількості 20 штук, загальною вартістю 7 240 грн.,
маршовий барабан для духового оркестру вартістю 3 450 грн. В МБК №2 придбано
стільці в кількості 15 штук, загальною вартістю 5 430 грн.
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в МБК №2 по вул. Жукова, 1.
Придбано та встановлено в МБК №2 двері металеві вартістю 9 700 грн.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу проекту
«Капітальний ремонт міського Будинку культури №2 по вул. Жукова,1 м. Заводське
Лохвицького району Полтавської області».
Капітальний ремонт покрівлі приміщень їдальні та молодшої дитячої групи;
капітальний ремонт віконних та дверних блоків будівлі пральні; поточний ремонт
систем зовнішнього водовідведення з даху ДНЗ «Теремок» по вул. Озерній, 9.
Виконано роботи по покрівлі будівлі ДНЗ «Теремок» у відповідності з проектом
«Реконструкція даху ДНЗ «Теремок»» (вартість робіт – 513 772 грн.).
Поточний ремонт ганків, систем водопостачання та водовідведення із заміною
сантехніки в амбулаторії та поліклінічному відділенні АЗПСМ №1 по вул. Садовій, 2а,
2б.
Виконано роботи (закінчення) по поточному ремонту ганку поліклінічного відділення
АЗПСМ №1 по вул. Садовій, 2а, на загальну суму – 82 371 грн. Придбано та
встановлено пандус металевий для поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а
(вартість – 36 650 грн.) також перила та решітки металеві на вікна (загальною
вартістю 20 410 грн.).
Реконструкція спорткомплексу по вул. Матросова, 15а в м. Заводське, Лохвицького
району, Полтавської області відповідно до спільного з Токарівською сільською радою
Проекту «Розвиток спортивної бази, як важлива складова процесу повноцінного
розвитку людини».

Виконано роботи по реконструкції спорткомплексу по вул. Матросова, 15а на
загальну суму 415 043,15 грн.
7. Капітальний ремонт спорткомплексу по вул. Матросова, 15а.
Виконано роботи по капітальному ремонту спорткомплексу по вул. Матросова, 15а
на загальну суму 989 499 грн.
8. Реконструкція будівлі водолікарні з гуртожитком по вул. Шкільна, 13 приміщення 1, м.
Заводське, Лохвицького району Полтавської області по програмі «Створення Центру
надання адміністративних послуг в адміністративно-територіальній одиниці
м. Заводське».
Розроблено проектно-кошторисну документацію «Реконструкція будівлі водолікарні з
гуртожитком під Центр надання адміністративних послуг в м. Заводське».
9. Виконання проектно-вишукувальних робіт та виготовлення ПКД на капітальний
ремонт чаші басейну в парковій зоні по вул. Матросова, 15д.
Підготовлено технічний звіт з обстеження відкритого басейну, що знаходиться в
місцевому парку в м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської області та наданні
рекомендації, щодо подальшої експлуатації.
10. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд в
м. Заводське.
Сформовано 2 земельні ділянки під проектований об’єкт.
Зареєстровано комунальну власність та передано підприємству КП «Комунсервіс» у
постійне користування (рішення №11 та №12 від 09.08.2016).
Подано заяву на отримання містобудівних умов і обмежень на будівництво об’єкта.
Подано заяву до ПАТ «Полтаваобленерго» на отримання технічних умов на
підключення об’єкта до енергопостачання.
11. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі
поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а та будівлі АЗПСМ №1 по вул. Садовій,
2б.
Розроблено проектно-кошторисну документацію по впровадженню енергозберігаючих
заходів «Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій.
2а з утепленням, заміною вікон і дверей та інженерних мереж майнового комплексу
АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвицького району, Полтавської області.»

1.

2.

3.

4.

5.

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХІВ, ТРОТУАРІВ ТА
ВСТАНОВЛЕННЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ.
Поточний та капітальний ремонт доріг міста з твердим покриттям.
Проведено поточний та капітальний ремонти доріг міста на загальну суму 1 288 847,2
грн. (на 21 вулиці міста).
Поточний та капітальний ремонт доріг міста без твердого покриття.
Проведено поточний ремонт доріг міста без твердого покриття на загальну суму
221 669,07 грн. (на 4 вулицях міста).
Дорожня розмітка.
Виконано нанесення дорожньої розмітки на вулицях: Матросова, Полтавська, Шкільна,
Озерна, Робітнича, та ін.). Витрати на матеріали склали 14 504 грн. Роботи проведені
відділом благоустрою при міській раді.
Встановлення та ремонт дорожніх знаків по місту.
Проведено поточний ремонт дорожніх знаків на 7 вулицях міста. Замінено та
встановлено вуличні показчики на 8 багатоквартирних житлових будинках. Оновлено
елемент благоустрою «Заводське» по вул. Ватутіна.
Поточний ремонт частини тротуарів міста.

Виконано капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття тротуару по вул.
Матросова на загальну суму 102 693,87грн.
РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ.
1. Будівництво вуличних кооперативних водогонів для населення (сприяння міської ради
в будівництві) – при умові кооперування коштів.
Заяв та пропозицій від населення не надходило.
2. Виконання міської програми «Капітальний ремонт системи водопостачання (заміна
вводів) багатоквартирних житлових будинків в м. Заводське Лохвицького р-ну
Полтавської обл.» на 2017 – 2021 роки.
Протягом поточного року було відремонтовано ввід мережі водопроводу в будинок за
адресою Озерна, 20 на суму 1 237 грн.
3. Поточний ремонт водопровідних мереж на території міста.
Проведено поточний ремонт водопровідних мереж на території міста на загальну
суму 59 500 грн.
4. Влаштування огорожі свердловин водопостачання та реконструкцій вузлів обліку.
Дане питання планується розглянути на колегії ради, щодо можливого його включення
до проекту Програми економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік.
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ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА
БЛАГОУСТРІЙ.
Проведення двомісячника чистоти та благоустрою.
Згідно рішення виконавчого комітету від 10.03.2017 року за №27 з 15 квітня по 14
травня в місті проводився двомісячник чистоти, благоустрою та озеленення. Про хід
виконання заходів двомісячника прийнято відповідне рішення виконавчого комітету за
№58 від 16.06.2017
Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ.
На території міста прибрано близько 100 несанкціонованих сміттєзвалищ (вулиці:
Польова, Озерна, Ватутіна, Робітнича, туп. Робітничої, Полтавська, Шкільна,
Матросова, Проектна, Абрикосова та інші). Загальний обсяг зібраного та вивезеного
на міське сміттєзвалище сміття становить більш ніж 1 200 м3.
Видалення старих, уражених омелою та таких, які загрожують будівлям та життю
людей, дерев в межах міста. Обрізка дерев на вулицях міста та паркових територіях.
Проведено обрізку близько 250 сухостійних та вражених омелою дерев в районі
паркової зони та стадіонів (вул. Озерна та вул. Матросова), цвинтарів: по вул.
П.Мирного, масивів «Гора» і «Брисі», а також на вулицях: Садова, Шкільна, Ватутіна,
Озерна та інші.
Боротьба з карантинними рослинами.
Робота по скошуванню карантинних рослин на території міста проведена
працівниками відділу благоустрою міської ради та КП «Комунсервіс». Загальна площа,
на якій скошені карантинні рослини, становить близько 0,8 га. Виконані роботи по
скошуванню трави на міських стадіонах, дитячих майданчиках, парках, цвинтарях,
узбіччах доріг, тротуарів.

5. Капітальний ремонт декоративної водойми по вул. Матросова.
Виконано роботи по ремонту декоративної водойми (чаші басейну), проведена очистка
прилеглої території та ремонт паркану на загальну суму – 69 962,17 грн.
6. Впорядкування та утримання огорожі, газонів та квітників на вулицях міста.
Проводились роботи на території міста по підтриманню газонів та квітників в
належному стані. Підвозився грунт (близько 6 тон). Сформовано нові квітники,
висаджено в них квіти (200 саджанців троянд) на вулицях Полтавська, Озерна,
Матросова та інших. Підтримується та, в разі потреби, ремонтується паркан по вул.
Полтавській та вул. Матросова.
7. Придбання саджанців для озеленення.
Як і кожного року, проведено роботи по озелененню міста: висаджено близько 1 500
шт. різних порід дерев та 100 кущів. Участь в озелененні міста прийняли педагогічні
колективи, студенти, учні навчальних закладів трудові колективи підприємств та
установ, підприємці та працівники міської ради.
8. Впорядкування та утримання пам’ятників.
Підтримуються пам’ятники на території міста в належному стані. Проведені
ремонтні роботи пам’ятників та місць поховання загиблих воїнів.
9. Впорядкування та поточний ремонт автобусних зупинок.
Проводиться ремонт та утримуються в належному стані всі автобусні зупинки міста
(вул. Ватутіна, Полтавська).
10. Поточний ремонт пожежних гідрантів на території міста.
Дане питання пропонується розглянути на колегії ради, щодо включення його до
проекту Програми економічного та соціального розвитку міста на 2018 рік.
11. Виконання міської програми «Правопорядок».
За 2017 рік членами МГО «Правопорядок» проведено 700 чергувань, які здійснювались у
вихідні і святкові дні. Проводилась охорона громадського порядку під час проведення
міських святкових заходів і футбольних матчів. Для чергувань задіяні чотири члени
громадського формування «Правопорядок»: Кривошея С.І., Нагнойний О.О.,
Нагнойний С.О., Олійник А.А.
Під час чергувань велась профілактична робота з неповнолітніми по дотриманню
режиму перебування на території міста у вечірній час, розпивання спиртних напоїв.
Патрулювання здійснювалось по маршрутах, затверджених апаратом міської ради.
Особлива увага зверталась на збереження комунальної власності міста. Попереджено
крадіжки декількох лавочок та іншого комунального та приватного майна.
Під час чергувань з працівниками Лохвицького МПУМВС проводилась профілактична
робота з водіями скутерів і мопедів, які порушували правила дорожнього руху; робота
по охороні громадського порядку.
12. Виконання міської програми «Вуличне освітлення».
Освоєно коштів на суму 399,9 тис. грн. Виконані роботи із заміни комплектуючих,
спрямовані на зменшення потужності світлоточок на масивах «Брисі» та
спиртокомбінату з переходом від 150 Вт ламп на
70 Вт. Змонтовано 22 світильники
по вул. Ватутіна, Озерна, Привокзальна та встановлено 105 світлодіодних ламп
потужністю від30 до 50 Вт.
Змонтовано ліхтарну лінію по вул. Матросова, 22 з установленням двох світильників.
Прокладено 250 м СІПу на масиві «Автоколона» та закомплектований 125 м/п
ліхтарної лінії по вул. Польова.
На масиві «Гора» та по вул. Матросова змонтовано 50 нових світильників.

На масиві «Рудка» здійснено перехід на 50 Вт лампи в кількості 120 шт. та
відремонтовано 45 світильників з заміною корпусів та стекол.
На масиві «Автоколона» відремонтовано 20 світлоточок. Проведено ремонт п’яти
шаф обліку із заміною лічильників, таймерів та інших комплектуючих (вул. Вишнева,
вул. Пушкіна, масиви «Гора» та «Рудка»).
13. Придбання елементів благоустрою (дерев’яних скульптур, смітничок, лавок, пісочниць)
та встановлення їх на території міста.
Придбано та встановлено на території міста десять лавочок та десять смітничок на
загальну суму 43 400 грн. Відремонтовано лавочок та смітничок на міському стадіоні
по вул. Матросова, а також на міському стадіоні по вул. Озерній. Придбано та
встановлено дві лавочки по
вул. Садова, 2а (АЗПСМ №1), три пісочниці на
території міста, а також елементи благоустрою: споруда «Вежа» та споруда «Я
люблю Заводське» на вул. Полтавській.
14. Будівництво туалету поблизу стадіону по вул. Озерній.
Придбаний туалетний модуль для встановлення на території міста. Укомплектований
сантехнічними елементами та відповідними електропристроями для підключення до
мережі енергоживлення вартістю 47 300 грн.
15. Влаштування огорожі на сміттєзвалищі (с. Вишневе).
Дане питання пропонується розглянути на колегії ради, щодо включення його до
проекту Програми економічного та соціального розвитку на 2018 рік.
КУЛЬТУРА ТА СПОРТ.
1. Організація та проведення міських свят.
Працівниками, творчими колективами та аматорами сцени МБК №1 та МБК №2 проведено
слідуючі культурно-масові заходи в місті:
19.01 театралізація та проведення свята Водохреща МБК №1 та
МБК №2 на березі річки
Артополот.
11.02 літературно-поетичний вечір «Ще трішки про любов» з презентацією власних творів
поетів міста в МБК №1.
14.02 конкурсно-розважальна програма «Така любов буває раз в ніколи» а МБК №1.
17.02 вечір пам’яті до виведення військ з країни Афганістан та учасників бойових дій на
території інших держав «Фронтовим вітром з Афгану» в МБК №1.
20.02 урок історичної правди «Небесна сотня – то в серцях вогонь» в МБК №1.
06.03 святкова концертна програма до 8 Березня в МБК №1.
07.03 концерт до Дня 8 Березня в МБК №2.
01.04 день гумору в МБК №2.
07.04 звіт Заводської ДМШ в МБК №1.
26.04. вечір пам’яті до Дня Чорнобильської трагедії «Мій біль - Чорнобиль» в МБК №1.
06.05 концертна програма до Дня пам’яті та примирення в МБК №1.
09.05 урочистий мітинг до Дня Перемоги МБК №1, міський стадіон.
09.05 свято Дня Перемоги МБК №2 біля пам’ятника загиблим воїнам, масив «Брисі».
01.06 XVII міський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Веселкові кольори» в
МБК №1.
22.06 мітинг-реквієм до Дня скорботи, вшанування пам’яті жертв війни в Україні та 76-ої
річниці початку ВВВ МБК №1, міський стадіон.

25.06 святкова концертна програма до Дня Молоді та Дня Конституції «Україно моя, для
тебе на світі живу» МБК №1, МБК №2 та концертна програма ансамблю сучасної пісні
«Маl-а-хіт» на міському стадіоні.
06.07 свято «Івана Купала» МБК №2, МБК №1, масив «Брисі», берег річки Сула.
10.08 зустріч з дитячою письменницею Анною Коршуновою. Презентація книги «Комп і
компанія» МБК №1.
21.08 святкові урочистості до 295-річчя від дня народження Г.С.Сковороди. Зустріч з
учасниками пішохідного переходу «Земним шляхом – до духовності» у рамках великого
проекту «Сковорода – 300» МБК №1.
23.08 День Прапора та День села МБК №2, МБК №1 масив «Брисі».
24.08 концертна програма до Дня Незалежності України МБК №1, міський стадіон.
15.09 комплекс заходів по відзначенню Дня міста:
І-ий фестиваль-дефіляда кулінарного мистецтва Green-пікнік «Страви на мангалі» та
концертна програма музичного гурту з м. Черкаси «Троїсті музики» берег річки Сула.
16.09 сімейний фестиваль-парад дитячого транспорту «Мій перший екіпаж»; дитяче
караоке «ЗІРКА впала на долоньку»; вечірній відео сеанс мультфільмів під відкритим небом в
парку відпочинку (масив «Спиртокомбінату»).
17.09 виставка дитячих картин «Відкрий для себе рідне місто». Майстер-класи з
декоративно-ужиткового мистецтва; І-ий фестиваль інструментальної музики «В діапазоні
чарівних мелодій»; арт-інсталяція «Збудуємо місто своїми руками». Малюнок на асфальті
«Кольрами щастя малюю рідне місто» МБК №1 міський парк відпочинку масив
«цукрокомбінату».
17.09 велопарад «Леді на велосипеді» вулицями міста; 3-х денна робота відеолокацій «З
найкращими побажаннями у майбутнє»; кулінарний продаж-конкурс вареників «…Щоб за
вухами тріщало!»; концертна програма відомого українського артиста, композитора, поета
Павла Доскоча міський стадіон.
14.10 звітний концерт МБК №1. Святкові урочистості до Дня козацтва, Святої Покрови та
Дня Захисника України.
29.10 звіт художніх колективів МБК №2.
20.11 година патріотизму до Дня гідності та Свободи України МБК №1.
21.11 святкові урочистості до Дня Гідності та Свободи України в РБК колективом МБК №1.
08.12 концертна програма до дня місцевого самоврядування МБК №2.
19.12 відкриття міської ялинки. День святого Миколая МБК №1 центральна площа міста.
28.12 новорічний концерт в МБК №2.
2. Виконання міських спортивних програм.
Розвиток аматорського футболу в м. Заводське:
з 25.04 по 20.10 міська футбольна команда «Харчовик» приймала участь у Першості
Полтавської області з футболу;
з 25.04 по 20.10 міська футбольна команда 2003-2004 р.н. приймала участь у Чемпіонаті
ДЮФЛ Полтавської області з футболу;
з 04.05 по 20.10 міська футбольна команда 2005 р.н. приймала участь у Чемпіонаті ДЮФЛ
Полтавської області з футболу.
Розвиток та підтримка спортсменів-інвалідів, спортсменів бойового мистецтва
«Дракон», кіокушин-карате, баскетболістів, волейболістів, шахістів, тхеквондо, муайтай, кікбоксингу м. Заводське:
12.02 в м. Полтава Відкритий обласний Чемпіонат України з бойового мистецтва «Дракон»;

25.03 в м. Кропивницький Чемпіонат України з Пінчак-Сілат;
22.04 в м. Гадяч Відкритий регіональний чемпіонат України з бойового мистецтва «Дракон»;
20.05 в с. Копачов, Київська область відкритий чемпіонат України з історичного
середньовічного бою;
11.11 в м. Полтава Всеукраїнський турнір з бойового мистецтва «Дракон».
Виконання програми розвитку БК «АЛЕКС»:
17-19 .02Відкритий турнір м. Миргород
Переможці : Крят Влад –І місце серед школярів в кат 48кг, Міщенко Антон – І місце кат
56 кг, Лесик Сергій – ІІ місце серед школярів у категорії 52 кг, Алексеєнко Святослав –ІІ м в
кат 46 кг
2-5.03 Чемпіонат Полтавської обл. (юнаки 2003-04р.н.) м. Полтава
Призери: Крят Вл. – ІІІ м в кат 46 кг, Міщенко А. – ІІІ м. в кат. 54кг, Буряк Ігор ІІ м. в кат
48кг, Лесик Сергій –ІІІ м в кат 52кг.
10-11 березня Відкритий турнір ДЮСШ№1 м. Горішні Плавні
Переможці: Крят Влад в кат 46 кг, Буряк Ігор в кат 46кг, Оніщенко Руслан в кат. 60 кг,
Міщенко Антон – ІІ м. в кат 58 кг, Лесик Сергій – ІІ м в кат 50 кг.
25 березня Першість ДЮСШ «Олімпійські Надії» м. Полтава
Устимець Влад - І місце в кат 48кг(2003р.н), Соляник Євген –ІІ м в кат
32 кг(2009 р.н),
Шиян Ярослав – ІІ м в кат 27 кг(2009р.н.).
31.03-2.04 Турнір з боксу «Мужність» м. Суми
Призер – Устимець Влад – ІІ м в кат48кг.
04-06.05 VІІ традиційний турнір з боксу пам’яті О.О.Ісметова. м. Гадяч
Переможці: Шиян Я. – І м в кат 24 кг, Буряк Ігор – І м в кат 48 кг, Лесик Сергій - І м в кат 54
кг, Оніщенко Руслан. - І м в кат 60кг, Гриценко Богдан – І м в МЗ в кат 36 кг(2006р.н.),
Алексеєнко Святослав – І м в МЗ в кат 48кг.
Призери: Соляник Євген –ІІ м в кат 32кг, Крят Влад - ІІ м в кат 48кг
12-13.05 ІV відкритий турнір пам’яті Карпенка С.І. м. Ромни
Переможці:Лесик Сергій в кат 54 кг, Оніщенко Руслан в кат 63кг (приз кращий боксер
турніру). Призери: Шиян Ярослав – ІІ м в кат 24кг(2009р.н.), Гриценко Богдан –ІІ м в кат 37
кг (2006р.н.), Буряк Ігор - ІІ м в кат 48кг(2003р.н.).
15-17.06. Всеукраїнський турнір з боксу пам’яті Мартиненка В.П. та чемпіонат Полтавської
області з боксу серед юніорів 2001-2002р.н.
Переможці: Оніщенко Руслан – І м 60кг (чемпіонат обл.), Соляник Євген –І м в кат 32 кг
(2009р.н.). Призери: Буряк Ігор – ІІ м. 50 кг, Гриценко Богдан - ІІІ м в кат 36 кг(2006р.н.)
17-23 липня 2017р Чемпіонат України з боксу серед юніорів м. Чернівці
Оніщенко Руслан – 5 місце в кат 60 кг(Виконання нормативу КМС)
09.09 Відкрита першість ОДЮСШ « Олімпійські Надії» м. Полтава
Переможці: Гриценко Богдан –І м в кат 36 кг, Крят Влад – І м в кат 52 кг.
Призери: Шиян Ярослав –ІІ м в кат 25 кг (2009), Соляник Євген – ІІ м в кат 33 кг (2009),
Буряк Ігор – ІІ м 52кг.
28-29.10 Відкрита першість СК «Легіон-Бокс» м. Кременчук
Учасники-каманда БК «АЛЕКС»
10-12.11 турнір пам’яті Реути Андрія. м.Суми
Переможці: Лесик Сергій – І м в кат 52 кг юніори.
Призери: Соляник Євген - ІІ м в кат34кг(2009), Гриценко Богдан – ІІ м в кат 38 кг, Буряк Ігор
– ІІ м в кат 50 кг.
18.11 Відкрита першість м. Миргорода з боксу
Переможці: Шиян Ярослав - І м в кат 26 кг, Соляник Євген - І м в кат 34 кг, Півнев Роман – І
м, Алексеєнко С -І м , Буряк Ігор – І м в кат 52 кг.
Призери: Гриценко Богдан - ІІ м в кат 38 кг, Міщенко Антон - ІІ м в кат 60 кг.
01-03.12 Відкритий чемпіонат Сумської області, м. Ромни.
Учасники - каманда БК «АЛЕКС». Переможець турніру - Оніщенко Руслан кат 64 кг.

