
Звіт  міського голови за 2014 рік 
 

Сьогодні я хочу підбити підсумки виконаної за рік роботи,  представити Вам 
картину наших досягнень, позначити проблеми у розвитку Червонозаводського. 

2014 рік був дуже складним в економічному  та політичному плані в житті нашої 
держави та кожної громади. 

Цей рік став  серйозним іспитом і для Червонозаводської   міської ради. 
Я вважаю, що ми гідно вистояли в цей непростий час. 
За звітний період міська рада не звернула  і  не скоротила жодної соціально 

значимої програми. Місто продовжувало розвиватися, стало більш привабливим.  
Міська рада керувалася принципом відкритого діалогу з міською громадою. Адже  

тільки пояснюючи свої дії, влада може ефективно реалізувати намічені плани. 
Наша  стратегічна мета: для кожного червонозаводчанина  створити максимально 

сприятливі умови для реалізації його можливостей, звести до мінімуму перешкоди і 
бар'єри. 

У цій важливій роботі ми продовжили формування сучасного працездатного   
управлінського колективу. Вдосконалення системи виконавчих органів міської ради – це 
необхідна умова для успішної і результативної роботи ради. 

В 2014 році працівники апарату вдосконалювали свої знання на різних семінарах, 
фахових майстернях, які проводились асоціацією міст та малих міст України. 

Ми взяли участь у навчальній програмі  швейцарсько - українського проекту  
«Підтримка децентралізації в Україні», що дуже важливо для міста напередодні 
запланованих реформ в місцевому самоврядуванні. 

На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», 
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про 
уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції»  в 
Червонозаводській міській   раді призначена уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції в раді, в тому числі і апараті управління виконавчого комітету ради. 

Антикорупційного  законодавства дотримуються і депутати під час голосування на 
сесіях міської ради. 

Ми стоїмо на порозі фундаментальних змін у галузі управління адміністративними 
процесами. Міська рада постійно працює над тим, щоб процес прийняття рішень був 
прозорим і оперативним, і  щоб «городяни» мали якісний адміністративний продукт. 

Відкритість і прозорість роботи міської ради стала реальнішою завдяки участі у 
проекті «Доступ до публічної інформації в малих містах України».  

Завдяки цьому фахівці апарату ради  мали можливість вчитися, а рада отримала 
інформаційний кіоск, який розміщений у приміщенні міської ради. Кожен громадянин  
має доступ до документів, які приймаються сесією та виконкомом; до Порталу малих міст 
України. 

Точка відліку нашої діяльності – реальні потреби людей. 
Червонозаводське – це соціально орієнтоване місто. Про це свідчать показники 

послуг різних галузей. 
У цьому році нам неодноразово довелося відстоювати наші соціальні завоювання в 

тому жорсткому режимі економії, в якому жила вся країна. Ми рахували кожну копійку. 
Нам вдалося зберегти, а часом, навіть зробити ще більш соціально орієнтованим 

вектор розвитку міста Червонозаводське.  
Тому чітко дотримуємося двох головних принципів: 
- не заважай 
- допомагай.             

               
Бюджет 

 
Запорука  успішного розвитку міста – наповнений бюджет. Зупинюся на основних 

цифрах, які наочно відображають стан  справ. 



За  2014 рік до міського бюджету надійшло 9 838 628 грн. Основним джерелом 
наповнення загального фонду бюджету є податок з доходів фізичних осіб - 1 750 476 грн. 
Міська рада уклала  242 договора оренди  на земельні ділянки  на загальну площу -  775,74 
га, плата за землю склала 5 541 204 грн.; дотація вирівнювання - 2 391 910 грн., інші  
надходження – 155 038 грн.     

Обсяг надходжень до спеціального фонду склав -1 742 795 грн. 
Єдиний податок – 844 301 грн., екологічний податок – 38 694грн., продаж 

земельних ділянок – 456 836 грн., субвенція на ремонт доріг – 322 800 грн., інші доходи – 
80 164 грн. 

Як же ми витратили наш бюджет? 
Ставка  робилася на жорстку  економію і концентрацію витрат на пріоритетних 

напрямках. 
Видатки на утримання установ та фінансування   заходів соціально – культурної 

сфери (освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, культуру, спорт) склали  - 8 714 073 
грн. ( 11 місяців). 

На захищені статті бюджету направлено 6 395 608 грн. 
Головні завдання, що стояли перед органами місцевого самоврядування 

м.Червонозаводське, виконані. Була збережена і розвивалась мережа бюджетних установ. 
Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати  бюджетникам. В повному обсязі    
профінансовано спожиті комунальні послуги та енергоносії. 

Серед підприємств, які систематично роблять значний внесок в економіку міста 
необхідно відзначити: ПАТ «Склоприлад», ПАТ «Компанія – Райз»,  ПрАТ «Райз – 
Максимко», ТОВ «Європа Транс ЛТД» та інші підприємства та підприємці міста. 

Прийняли у комунальну  власність територіальної громади міста приміщення 
нашої медичної установи та планується здійснити частковий ремонт. 

Оформили свідоцтва про власність на землю під водяними свердловинами та 
майже всіма КНС ( мікрорайон «цукрозаводу»), дитсадками, медичною установою, 
міською радою, комунальним ринком. Також розробляється земельна документація на дві 
паркові зони та два стадіони. 
  

Інвестиції 
 

Залучення  інвестицій -  один із головних пріоритетів у роботі міської ради. 
Інвестиції – це розвиток, а розвиток – це майбутнє. 
Червонозаводська міська рада в 2014 році була учасником проекту «Малі міста – 

магніт для інвестора: підвищення інвестиційного потенціалу малих міст України». 
Проект фінансований в рамках програми розвитку польської співпраці 

Міністерства закордонних справ РП і  проведений Фондом Інституту східних досліджень 
у співпраці з українським партнером Львівським центром науки, інновації та 
інформатизації. 

Загальною метою проекту було посилення інвестиційного потенціалу  українських 
малих міст і заохочення іноземних інвесторів до вибору малих міст в Україні, як місця 
зосередження своїх інвестицій, створення і поширення позитивного іміджу  малих міст та 
їх  представлення  на міжнародній  арені. Випущена карта малих міст України з їх 
реквізитами була презентована на 24 економічному форумі в м. Криниця – Здруй (РП). 

Сьогодні Червонозаводська міська рада має англомовний Інвестиційний паспорт 
міста. 

Цей документ викладений на офіційному сайті ради. Потенційні інвестори мають 
можливість особисто познайомитися з матеріалами паспорта міста. 

Електронний підручник «Brand book для малих міст» заснований на матеріалах,  
підготовлених польськими та українськими експертами, які протягом двох років були 
залучені у вказаному проекті. 

Для залучення додаткових інвестицій Червонозаводське активно співпрацює з 
міжнародними організаціями. 



Рада взяла участь у конкурсі Проекту німецького товариства міжнародного 
співробітництва (GIZ) «Реформи управління на сході України». Відповідно до цього 
Проекту місто спільно з сусідами с.Токарі та с.Піски  залучить від іноземного донора 20 
тис. євро на придбання нового сміттєвоза. 
          

Освіта 
 

За 2014 рік в м. Червонозаводське функціонування  ДНЗ «Теремок» і «Малятко 
дало змогу забезпечити місцями 326 дітей. 

Виключно за кошти міського  бюджету фінансується  утримання міських ДНЗ, що в 
грошовому  еквіваленті становить – 3 368 216 грн. 

Крім витрат на утримання,  за кошти міського бюджету проведений поточний 
ремонт ДНЗ «Теремок» і «Малятко» на суму 67753 грн. (поточні  ремонти приміщень 
ДНЗ, ремонт кухні та входів в ДНЗ «Малятко»). 

Міська рада та колективи міських дошкільних навчальних закладів працюють в 
напрямку розвитку об’єктів  дошкільної освіти та соціального захисту дітей, як одного з 
пріоритетів стратегії розвитку міста. 

Міська рада тісно співпрацює з загальноосвітніми школами міста, музичною 
школою, технологічним технікумом, ПТУ №32. 

Це подарунки і призи на новорічні і різдвяні свята, змагання «Тато, мама і я -  
спортивна сім'я», свято Миколая, підтримка пришкільних таборів; нагородження учнів за 
участь у конкурсах, проектах, за успіхи в навчанні; перевезення на туристичні змагання, 
освітні олімпіади, екскурсії в урочище Шумейкове  та різні заходи.  

Перераховано субвенцію до районного бюджету:  
- зарплата медичних сестер – 65 500 грн.;  
- харчування дітей пільгових категорій – 21 000 грн.; 
- пришкільні табори відпочинку – 19 000 грн. 
Школа та технікум перейшли  на твердопаливні котли.  

 
Охорона здоров'я 

 
В 2014 Червонозаводська міська рада надала значну підтримку лікарняним 

закладам міста. 
З бюджету міста виділені кошти на утримання медичних працівників в сумі  - 172 

028 грн. (субвенція до районного бюджету). 
Виділені кошти на придбання туберкуліну в сумі 14200 грн. 
Всіляко підтримувались амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 
За сприяння міської ради для амбулаторії №2 придбаний та переданий в 

користування  електрокардіограф; облаштована шафа для картотеки, кнопка для виклику 
на ганку. 

Традиційно   до Дня медика надається транспорт для екскурсії. 
 

Соціальний захист 
 

В 2014 році команда міської ради працювала над реалізацією міських програм: 
«Депутатська турбота» - 103 720 грн., «Турбота» - 26 650 грн. ( воїни – інтернаціоналісти 
– 7 800 грн., поховання непрацюючих – 1 350 грн., чорнобильці – 10 400 грн.), 
«Обдарована дитина» - 8 300 грн., в тому числі і медалісти.  

Всього на соціальний захист за 2014 рік використано – 138 670грн.   
За рахунок цих програм забезпечувались виплати матеріальних допомог соціально 

незахищеним громадянам міста, особам,які тимчасово переміщені з зони АТО, ветеранам 
війни, учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, воїнам-інтернаціоналістам, 
учасникам АТО, обдарованим дітям, переможцям спортивних змагань різних рівнів. 



Вся громада міста надавала і надає допомогу нашим землякам, які перебувають у 
зоні АТО. 
 

Житлово – комунальне господарство 
 

В 2014 році проведений значний обсяг робіт по ремонту  дорожньої 
інфраструктури міста на суму  - 845 000 грн. (загальний фонд). 

Виконаний поточний та капітальний ремонт доріг міста з  твердим покриттям 
(вулиці Комсомольська, Матросова, Чапаєва, Садова, Тельмана, Чернишевського, Жукова, 
Л.Українки та інші) та без твердого покриття (частина вулиць Заводської, Сульської, пров. 
Матросова). 

Закінчено ремонт дороги  по проспекту Миру за кошти субвенції з державного 
бюджету – 322 800 грн. за рахунок  спеціального фонду. 

Проведено ремонт дорожніх знаків на вулицях міста та оновлено знаки на в'їзді в 
місто. 

Проведений капітальний ремонт пішохідних доріжок на вулицях Леніна та 
Комсомольській. 

Проведено ремонт  під’їзної дороги і частини  майданчика біля будівлі на вул. 
Матросова,12, де розташовані міські відомчі та соціальні установи,  а також встановлено  
три дерев'яні лавочки.   

За сприяння міської ради, при   допомозі  підприємств, підприємців міста та 
району, ПП «Океан» проведено ремонт  дороги по вул. Ватутіна. 

Протягом 2014 року виконавчим комітетом міської ради було розглянуто 56 
звернень підприємств, установ та громадян міста по вирішенню питань житлово-
комунальної сфери. Зокрема, було розглянуто з позитивним вирішенням: 

- 9 звернень по переобладнанню газових мереж; 
- 9 звернень по підключенню до централізованого водопостачання; 
- 2 звернення по переплануванню квартир і будинків; 
- 1 звернення по реконструкції будівлі; 
- 2 звернення по розміщенню зовнішньої реклами; 
- 33 звернення по присвоєнню та впорядкуванню поштових адрес об’єктів на 

території міста. 
Проведений капітальний ремонт системи водопостачання будинку по вул. 

Проектна, 10. Замінено 165 м. труб водопостачання із запірною арматурою. Вартість робіт 
склала – 27,04 тис.грн. 

Проведені роботи по ремонту мережі водопостачання по вул. Ватутіна (станція 
«Сула»). З’єднані водопостачальні мережі мікрорайонів «цукрозаводу» та  
«спиртокомбінату», а це дуже вчасно, враховуючи часткові відключення світла.  

Також відремонтована  мережа водопостачання по вул. Комсомольській (до ДНЗ 
«Малятко»). 

По житловому фонду проведений капітальний ремонт даху будинку №22 по вул.  
Червоноармійській. Фінансування з міського бюджету склало – 46 787,54 грн.          

Спільно з мешканцями будинків було скоординовано роботу по влаштуванню 
пробивного колодязя по вул. Проектній, 10 та влаштуванню пробивного колодязя по вул. 
Проектній, 6. 

Проведені роботи: поточний ремонт вхідних дверей в будинках по вул. Проектна, 3 
та Проектна 6; поточний ремонт водогону по вул. Щорса;заміна запірної арматури на 
водогоні по вул. К. Маркса;  поточний ремонт водогону по вул. Ватутіна; поточний 
ремонт системи водопостачання будинку по  вул. Червоноармійській, 5;  поточний ремонт 
частини даху будинку по  вул. Комсомольській,11; поточний ремонт частини покрівлі 
будинків по вул. Робітнича, 6 та Робітнича, 10а, Ватутіна 59/2; будівництво нового 
водогону для підприємств, підприємців та приватного сектору по вул. Польова та П. 
Мирного; поточний ремонт системи водопостачання будинку по вул. Матросова, 22; 
заміна частини водогону до будинку № 53 по вул. Комсомольській; поточний ремонт 



частини даху будинку по вул. Комсомольській,7;  встановлення металевих люків на 
вапнякових ямах по вул. Матросова; встановлення люків на каналізаційних колодязях по 
вул. Червоноармійській, Комсомольській, Тополиній.  

Встановлено люки на колодязях телекомунікаційних мереж по вул. Матросова, 
Кірова, Червоноармійська, проспект Миру, Комсомольська. 

Передано в оренду та проведений капітальний ремонт приміщення колишньої 
котельні по просп. Миру, 10, де зараз розміщено цех по виробництву кондитерських 
виробів, а також створені нові робочі місця. 
   

Благоустрій міста 
 

Одна четверта бюджету міста витрачається на благоустрій. 
Всього використано на благоустрій - 2 550 653 грн. в т.ч.КП «Комунсервіс» - 1 645 

000 грн. 
За звітній період проводились заходи по озелененню міста: висаджено на вулицях 

міста, паркових зонах, місцях відпочинку, навчальних закладах  близько   1000 штук 
різних порід дерев, в тому числі працівники апарату виконкому посадили дуби та берези. 

До цих робіт  добровільно  долучались трудові колективи, студенти та учні. 
Протягом року   неодноразово проводились заходи по розчистці насаджень, 

прибирання сміття, видалення старих дерев, скошування бур'янів та амброзії, формування 
та утримання газонів і квітників. 

Учні Червонозаводського ПТУ №32 виконали до роботи по очистці та ремонту 
декоративної водойми. 

До Дня Перемоги приведено в належний стан місця поховання загиблих воїнів та 
проведено ремонт пам'ятника воїнам Великої Вітчизняної війни у житловому масиві 
Брисі. 

На протязі року в місті  встановлювались елементи благоустрою: пісочниці, лавки, 
смітнички. Силами комунального підприємства встановлено 20 смітничок на суму – 7 847 
грн.  

Виготовлена дерев'яна скульптура «Перемога» (біля стадіону), яка оформлена в 
національних кольорах.     

Проведено ремонт пожежних гідрантів по вулицях Матросова та Шевченка. 
У відділі «Благоустрій»  працює   15 працівників, а в літній період -  17 

працівників. 
Проведена значна робота по підтримці мереж зовнішнього освітлення. Здійснено 

ремонт ліхтарних ліній з частковою заміною проводу та світильників по вул. Жукова, 
Червоноармійській, проспекту Миру; проведено освітлення місць загального 
користування по вул. Червоноармійській, Дачній, Комсомольській; проведено ремонт шаф 
обліку по вул. Проектній; виконано заміну непрацюючих автоматів по вул. Шевченка, 
Чапаєва, Тельмана; встановлено додаткові освітлювальні опори та світильники по вул. 
Матросова; здійснено заміну непрацюючих пускачів та вимикачів по вул. Шевченка, 
Кірова, Сульській. 

Витрати на міську програму «Міське освітлення»  склали - 81 685 грн. 
У 2014 році продовжена робота по виготовленню проекту «Будівництво очисних 

споруд (каналізаційні системи) м. Червонозаводське, Лохвицького району, Полтавської 
області». 

Розробку проектно-кошторисної документації по проектуванню очисних споруд 
міста здійснює Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІ 
Проектреконструкція» Полтавський філіал. На даний час надані всі вихідні  дані для 
проектування. Інститутом виконані роботи по топогеодезичній зйомці та проведені 
геологічні вишукування. У липні місяці поточного року КП «Комунсервіс», як 
замовником проектної документації по проектуванню очисних споруд міста, освоєно 17 
тис. грн. коштів з бюджету міста. 
 



Торгівля 
Комунальний ринок 

 
На території, яка виділяється в суботні дні для проведення торгівлі  продовольчими 

і  промисловими  товарами, в середньому  розміщується 350-400 торгових точок. Це 
близько 750 – 800 торгових місць.  

У весняно – літній період цей показник більший на 20 %. 
В 2014 році на території комунального ринку збудований   критий торгівельний 

павільйон, в якому товаровиробники можуть реалізувати власну м'ясо-молочну 
продукцію. Також на території ринку облаштовані нові торгівельні прилавки та лавочки. 
На вході в ринок установлена вивіска «Комунальний ринок». Територія ринку оснащена 
відеокамерами. 
          

Громадський порядок 
 

В нашому місті активно діє МГО «Правопорядок». Фінансування заходів по 
правопорядку склало 30 000 грн. за рік. Члени громадської організації здійснюють 
чергування в багатолюдних місцях у вихідні і святкові дні, під час проведення 
загальноміських заходів та спортивних змагань. Патрулювання вулиць здійснюється у 
відповідності із затвердженими маршрутами. 

В 2014 році в місті установлено чотири  камери відеоспостереження, а на 
сьогоднішній день працює дев’ять відеокамер, які є значним запобіжним заходом по 
недопущенню порушень  правопорядку в місті. 
 

Культура 
 

В місті працюють два будинки культури. 
Червонозаводська  міська рада в 2014 році запровадила проект «Енергозберігаючі 

заходи в міському Будинку культури №1 м. Червонозаводське». Вказаний проект є 
переможцем обласного конкурсу.  

Відповідно до цього проекту в міському Будинку культури №1 проведена заміна 
вікон в кількості 48 штук на суму 184 640 грн.        

Крім того проведені ремонтні роботи по заміні панелей –   34 046 грн. Наш 
Будинок культури – одна із найстаріших будівель міста, сьогодні має привабливий вигляд 
і є дійсно живим  осередком культурного, естетичного та духовного розвитку «городян». 

Забезпечують проведення міських заходів творчі колективи міських будинків 
культури, серед яких керівники «народних», аматорських,  вокальних, музичних, 
хореографічних колективів та оркестрів духових інструментів . На міські заходи в 2014 
році витрачено 56 125 грн. 

В 2014 році задля того щоб місцяни мали можливість підвищувати рівень культури 
і духовності, гармонійного розвитку особистості були проведені міські свята та заходи: 

- 19 січня на р. Артополот вірянам міста показана концертна програма з 
елементами театралізації - «Святе Водохреще прийшло - цілюща вода його»; 

- 14 лютого в приміщенні МБК №1 відбувся вечір пам'яті з нагоди вшанування  
учасників бойових дій на території інших держав та 25-ї річниці виведення  військ 
колишнього СРСР з республіки Афганістан; 

- 28 лютого проведена  літературно - музична програма, присвячена 200-річчю з 
дня народження  Т.Г.Шевченка - «Його дума, його пісня не вмре, не загине» за участю 
працівників міської бібліотеки в МБК №1; 

- 8 березня святковий концерт в приміщенні МБК №2;  
- 30 березня концерт до Дня гумору  в МБК №2; 
- 25 квітня в приміщенні МБК №1 відбувся тематичний вечір, присвячений 28-й   

річниці Чорнобильської трагедії - «Серцем дужчаємо в скорботі»    



- 8 травня в кафе «Мікс» проведений святковий вогник для ветеранів Другої   
Світової війни; 

- 9 травня на міському стадіоні та біля пам'ятника загиблим воїнам проведені    
урочисті заходи та святковий концерт до Дня Перемоги в Другій Світовій війні; 

- 1 червня в МБК №1 колектив барабанщиць, дитячі танцювальні та вокальні 
колективи , юні   майстри та майстрині взяли участь у 14 -му міському фестивалі дитячої 
та  юнацької творчості «Веселкові кольори»; 

- 28 червня на міському стадіоні проведена  концертна програма до Дня  
Конституції України та Дня молоді; 

- 6 липня на масиві «Брисі» відбулося театралізоване дійство свята Івана Купала; 
- 23 серпня святкування Дня прапора в МБК №2; 
- 24 серпня  аматорські колективи взяли участь у параді вишиванок та показали    

святкову програму у  мистецькому проекті - «Україна - свята і єдина»; 
- 21 вересня на міському стадіоні проведені святкові заходи та концертна програма 

до Дня міста; 
- 22 листопада біля пам’ятного знака Жертвам голодомору відбулися заходи по 

вшануванню пам'яті жертв голодомору та відправлена громадянська панахида; 
- 30 листопада відбулося  урочисте відзначення 60-ї річниці з дня заснування хору 

«Явір» та 85-ї річниці з дня заснування духового оркестру; 
- 6 грудня в МБК №2 відбулися заходи по  святкуванню  Дня місцевого   

самоврядування; 
- 21 грудня концерт до Нового року в МБК №1; 
- 25 грудня свято міської ялинки; 
- 28 грудня – концерт в МБК №2 до Нового року. 
Сьогодні міські заклади культури є культурно – просвітницькими центрами, які 

проводять просвітницьку діяльність з метою підвищення духовності населення міста, 
збереження і розвитку народної аматорської творчості, задоволення культурних потреб та 
організацію відпочинку червонозаводчан та гостей міста. 
 

Спорт 
 

Місто Червонозаводське  має давні спортивні традиції. І сьогодні міська влада 
працює над створенням належних умов для розвитку популярних у нашому місті видів 
спорту, організації змістовного дозвілля за місцем проживання та в місцях масового 
відпочинку, залучення  широких верств населення до масового спорту, популяризації 
здорового способу життя та максимальної реалізації здібностей дітей дошкільного та 
шкільного віку, студентської молоді. 

В місті реалізується програма «Спорт». В поточному році на її фінансування з 
міського бюджету виділено – 143 155 грн. ( міські програми: «Розвитку настільного тенісу 
та мініфутболу» - 3 500 грн.,  «Розвитку аматорського футболу» - 95 000 грн., «Розвитку 
та підтримки спортсменів – інвалідів та  спортсменів бойового  мистецтва «Дракон», 
кіокушин – карате м.Червонозаводське на 2014 рік» - 29 999,86 грн., «Розвитку боксу» - 14 
655 грн.). Маємо величезну кількість медалей різного ґатунку . У 2014 році отримали 
звання майстрів спорту з гирьового спорту та боксу чотири спортсмени міста. В Першості 
полтавської області з футболу наші команди вибороли призові місця: третє місце - дорослі 
та перше місце - юнаки . 

В 2014 за підтримки  міської ради спортивні команди та окремі спортсмени міста 
були учасниками турнірів, змагань, чемпіонатів районного, обласного, всеукраїнського та 
міжнародного рівнів: 

- 3 січня  -     Кубок міського голови з настільного тенісу; 
- 4 січня - Кубок міського голови з міні-футболу; 
- 1-2 лютого - Матчева зустріч з боксу  між командами Харківської, Сумської та 

Полтавської областей( м.Харків.); 
- 7 - 9 лютого - турнір з плавання серед дітей-інвалідів (Донецьк); 



- 19- 22 лютого - Регіональні змагання України з боксу(школярі) (м.Харків); 
- 20-22 лютого - II Відкритий турнір з боксу,присвячений Дню захисника Вітчизни 

(М.Миргород); 
- 21-23 лютого - турнір з плавання серед інвалідів (Кременчук); 
- 20-23 березня - Чемпіонат Полтавьсої області з боксу (молодь, юніори)    

( м.Комсомольськ); 
- 25-26 квітня - Відкритий турнір з боксу. Учасники-команда БК «Алекс» 

(смт.Ківшарівка, м.Куп'янськ);  
-  з 27квітня  по 12 жовтня - першість Полтавської області з футболу; 
- 16-17 травня - відкритий турнір  з боксу пам яті КарпенкаС.І.(м.Ромни); 
- 15-18 травня - Чемпіонат Харківської області з боксу серед чоловіків  (м.Харків); 
- 17 травня  - північно-німецький фестиваль спорту серед інвалідів (Німеччина); 
- 22 травня  - спартакіада з рекреаційних видів спорту (Кременчук); 
- 22 травня - чемпіонат області серед спортсменів-інвалідів всіх нозологій 

(Полтава); 
- 22-24 травня - Чемпіонат Полтавської обл.з боксу серед школярів (м.Кременчук); 
- червень-липень  - кубок Полтавської області з футболу; 
- 27 червня  - козацькі заходи «Дубовицька криниця» (м.Кролівець); 
- 15-18 липня - всеукраїнські змагання по туризму спортсменів-інвалідів(смт 

Котельва); 
- 11,12 серпня - кубок України з паратриатлону (м.Комсомольськ); 
- 6 вересня - відкрита Першість ДЮСШ «Олімпійські надії» з боксу    (м.Полтава); 
- 3 жовтня - всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування (м.Лубни); 
- 5 жовтня - турнір найсильніших боксерів Харківської обл. 
 ( м.Балаклея); 
- 16-18 жовтня - Чемпіонат Харківської області серед юнаків з боксу (м.Харків); 
- 18 жовтня - всеукраїнський турнір бойового мистецтва  «Дракон» (Полтава); 
- 7 – 9 листопада - Чемпіонат Сумської області з боксу (м.Ромни). 
- 21-24 листопада - IX Всеукраїнський турнір з боксу   (м.Полтава). 
- 07 грудня – Всеукраїнський турнір з боротьби «Дракон» (м.Червонозаводське). 
- 7 - 9 лютого - турнір з плавання серед дітей-інвалідів (Донецьк); 
- 19- 22 лютого - Регіональні змагання України з боксу(школярі) (м.Харків); 
- 20-22 лютого - II Відкритий турнір з боксу, присвяченому Дню захисника 

Вітчизни. (М.Миргород); 
- 21-23 лютого - турнір з плавання серед інвалідів (Кременчук);  
- 20-23 березня - Чемпіонат Полтавьсої області з боксу (молодь, юніори)    

( м.Комсомольськ);  
- 25-26 квітня - Відкритий турнір з боксу. Учасники-команда БК «Алекс» 

(смт.Ківшарівка, м.Куп'янськ);  
- з 27квітня  по 12 жовтня - першість Полтавської області з футболу; 
- 16-17 травня - відкритий турнір  з боксу памяті КарпенкаС.І.(м.Ромни); 
- 15-18 травня - Чемпіонат Харківської області з боксу серед чоловіків  (м.Харків); 
- 17 травня  - північно-німецький фестиваль спорту серед інвалідів (Німеччина); 
- 22 травня  - спартакіада з рекреаційних видів спорту (Кременчук); 
- 22 травня - чемпіонат області серед спорт.-інв. всіх нозологій(Полтава);  
- 22-24 травня - Чемпіонат Полтавської області з боксу серед школярів 

(м.Кременчук); 
- червень-липень  - кубок Полтавської області з футболу; 
- 27 червня  - козацькі заходи «Дубовицька криниця» (Кролівець); 
- 15-18 липня - всеукраїнські змагання по туризму спортсменів-інвалідів (смт 

Котельва); 
- 11,12 серпня - кубок України з паратриатлону (Комсомольськ); 
- 6 вересня - відкрита Першість ДЮСШ «Олімпійські надії» з боксу    (м.Полтава); 
- 3 жовтня - всеукраїнські змагання з спортивного орієнтування (Лубни); 



- 5 жовтня - турнір найсильніших боксерів Харківської обл. 
 ( м.Балаклея); 
- 16-18 жовтня - Чемпіонат Харківської області серед юнаків з боксу        

(м.Харків); 
- 18 жовтня - всеукраїнський турнір бойового мистецтва  «Дракон» (Полтава); 
- 7 – 9 листопада - Чемпіонат Сумської області з боксу (м.Ромни); 
- 21-24 листопада - IX Всеукраїнський турнір з боксу   (м.Полтава); 
- 07 грудня – Всеукраїнський турнір з боротьби «Дракон» м.Червонозаводське. 
Для того, щоб жителі міста могли займатися  зимовими  видами спорту, на 

міському хокейному майданчику комунальним підприємством встановлено захисну сітку 
та три освітлювальних ліхтарі. 
       

Захист прав споживачів 
 

За поточний рік до міської ради звернулось понад двадцять мешканців міста 
Червонозаводське з питань захисту своїх споживацьких прав, і це не враховуючи звернень 
у суботу під час роботи ринку. Порівняно з 2013 роком кількість звернень збільшилася. 

Рівень розглянутих звернень свідчить про дієвість заходів державного захисту, 
підвищення рівня правової обізнаності споживачів щодо їх вимог та зростання довіри 
громадян до міської влади. 

Велика кількість звернень надходила з питань якості побутової електротехніки, 
якості непродовольчих та продовольчих товарів. 

За результатами їх розгляду мешканцям міста було відремонтовано: два 
холодильника, один пилосос, один диван; замінено: одну бензопилку, один телевізор, 
один ноутбук, два мобільних телефони. 

Найбільша кількість звернень громадян припадала на суботу - на час роботи ринку. 
Суть звернень полягала у заміні  товару.  Більшість питань вирішено позитивно на 
користь споживачів.  

Неодноразово на прохання мешканців міста  перевірялись засоби вимірювальної 
техніки, як на ринку, так і в магазинах міста Червонозаводського. 
 

Партнерські стосунки. 
 

Відповідно до програми «Партнерство громад», по запрошенню вуйта гміни 
Кшешова Республіки Польща делегація міста Червонозаводське відвідала гміну Кшешов, 
а народний хореографічний колектив «Веселка» виступив на святі «Повідлаки-2014».       
  

Участь у Проектах 
 

Червонозаводська  міська рада у 2014 році подавала заявки на участь у різних 
програмах і проектах. 

Наш проект «Розвиток спортивної бази, як важлива складова процесу повноцінного 
розвитку людини» на 2015 рік став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та 
програм місцевого самоврядування. 

Проект «Капітальний ремонт системи опалення МБК №1 м. Червонозаводське,  із 
застосуванням інноваційних технологій» на 2015 рік став переможцем обласного 
конкурсу проектів розвитку місцевого самоврядування (опалення глядацької зали). 

Розпочата робота над міжмуніципальним проектом «Сміттєва революція в 
громадах м.Червонозаводське, с.Токарі та с.Піски – як приклад вдалого   співробітництва 
територіальних громад», який  став переможцем конкурсу Проекту німецького товариства 
міжнародного співробітництва (GIZ) «Реформи управління на сході України». 

Червонозаводська міська рада пройшла відбірковий конкурс у відборі органів 
місцевого самоврядування в рамках проекту «Школа демократичних правил та процедур 
для органів місцевого самоврядування України», який реалізується за фінансової 



підтримки Фонду Демократії ООН (трансляція сесій ради в  он-лайн режимі через 
Інтернет). 

Також ми подали заявку на конкурс в участі у проекті                         « Місцеве 
самоврядування та верховенство права в Україні», який впроваджується Академією 
Фольке Бернадотта за підтримки Шведського агентства з питань міжнародного розвитку 
та співробітництва (Sida). 

Червонозаводська міська рада і надалі готова працювати над покращенням якості 
муніципальних послуг. 

Сьогодні громадяни висувають додаткові вимоги до посадовців, змушуючи їх 
забезпечити прозорість, відкритість, етичність та ефективність врядування. 

Наша рада готова до забезпечення повноцінного самоврядування, поліпшення 
якості надання адміністративних та соціальних послуг населенню. 
 
Демографічна ситуація  в місті : 
- населення міста - 8,5 тисяч громадян; 
- померло – 150 громадян  ( 2013р. – 130) 
- народилося – 58 дітей (2013р.- 73) 
- взяли шлюб -  28 пар (2013р. – 19) 
 

Що нам не вдалося : 
- два роки не можемо розпочати реконструкцію центру (паркан церкви), що дійсно 

перетворило б його у довершений ансамбль; 
- виховати у громадян міста  велику любов до нього, бережливість до комунального 

майна територіальної громади та культуру поводження з твердими побутовими відходами, 
дотримання правил утримання домашніх тварин, в першу чергу собак; дотримання правил 
дорожнього руху щодо проїзду великовагових автомобілів. 

- добудувати 97 квартирний будинок, бо наш забудовник втратив свої активи в 
Євпаторії, а це вже Крим і тому у цьому плані є невизначеність; 

- добудувати школу №1 – через брак коштів в державній скарбниці. 
Але ми оптимісти! Наша команда за спільними зусиллями всієї громади та за 

сприяння органів виконавчої влади прагне зробити наше місто інвестиційно привабливим, 
що дійсно  дасть можливість забезпечити мешканців  роботою, та комфортним для  
проживання. 

Вірю, що Червонозаводське ніколи не втратить  обличчя  самобутнього та 
красивого міста на теренах нашої рідної неньки України. 
 


