Дорогі заводчани та жителі с.Вишневе!
2016 рік – це перший рік сьомого скликання нашої Заводської міської ради та
одинадцятий рік моєї роботи на посаді міського голови.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» я звітую про
свою роботу та роботу нашої ради перед громадою міста.
2016 рік був не простий у політичному та фінансовому плані.
Але чимало добрих справ нам вдалося зробити у нашому місті.
Сьогодні склалася сприятлива та конструктивна атмосфера взаємодії депутатів міської
ради, районної та обласної рад, підприємств, установ та підприємців міста.
Завдяки спільним практичним діям були виявлені проблемні питання існування і
розвитку нашого міста та намічені напрямки і етапи їх вирішення. І, як наслідок, все, що
зроблено в місті – це колективна праця міськвиконкому та депутатів ради.
Фінансова та інвестиційна діяльність
Бюджет
За результатами 2016 року загальний обсяг доходної частини бюджету міста
Заводського склав 22 854 741 грн.
З них: доходи загального фонду – 21 505 185 грн., в тому числі власні доходи
17 924 785 та субвенції з районного бюджету 3 580 400, доходи спеціального фонду
1 349 556.
Найсуттєвішими джерелами доходної частини бюджету у звітному періоді є:
1. Орендна плата за землю з юридичних осіб 12 461 261 грн.;
2. Єдиний податок з фізичних осіб 1 254 633 грн.,
3. Акцизний податок 1 599 603 грн.;
4. Земельний податок з юридичних осіб 1 165 850 грн.
В порівнянні з 2015роком обсяг власних коштів загального фонду бюджету міста
склав 17 924 785 грн. (або більше на 8 501 116 грн.).
Видатки за 2016 бюджетний рік склали 21 546 478 грн.
У видатках загального фонду незахищені статті складають 7 080 585 грн., захищені
статті 9 886 344 грн. Зокрема субвенція з районного бюджету 3 580 400 грн.
Розподіл видатків загального та спеціального фондів бюджету, які становлять
21 546478 грн. за галузями:

№ п/п

Галузь

Загальний

Спеціальний

Сукупний

1

Управління

2 984 456

35 523

3 019 979

2

Освіта

5 181 294

160 900 + 615 105

5 957 299

3

Соціальний захист

4

Благоустрій

5 729 394

2 929 501

8 058 895

5

Культура

1 191 689

342 086

1 533 775

6

Землеустрій

20 097

7

Субвенції до району

247 900

8

Інші субвенції

600 000

9

Інше

654 586

73 000

727 586

357 510

Економіка
Провідною галуззю в економіці міста залишається промисловість. Основними
бюджетоутворюючими підприємствами міста є наші головні платники за землю: ТзОВ
«РАЙЗ – ЦУКОР», ПрАТ «РАЙЗ – Максимко», ПАТ «Склоприлад», ТОВ «Лохвицький
комбікормовий завод», ТОВ «Елеватор – Агро», ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшн
Юкрейн Лімітед», УАСП ТОВ «КАІС», ВП «Надежда», ТДВ «Червонозаводський
хлібозавод», ТОВ «Агросервіс» та інші.
Забезпечення якісних, безпечних і здорових умов проживання та перебування у місті,
надання якісних муніципальних послуг населенню
Благоустрій міста
Традиційно навесні, з 01 квітня по 31 травня, проведено двомісячник озеленення
чистоти та благоустрою міста.
Всього протягом року на благоустрій міста освоєно коштів в сумі – 9 808 042 грн.
Ліквідовано більш ніж 115 несанкціонованих сміттєзвалищ (вулиці: Полтавська,
Шкільна, Озерна, Матросова, Проектна, Абрикосова, Тополина, Шевченка, Ватутіна,
Вишнева, Привокзальна, Робітнича, Польова, просп. Миру, туп. Робітничої та інші).
Обсяг зібраного та вивезеного на міське сміттєзвалище сміття становить більш ніж
1 500 м3.
Проведено обрізку близько 300 дерев в районі паркових зон обох міських стадіонів,
цвинтарів на масивах «Гора», П.Мирного та «Брисі», а також на вулицях: Шкільна,
Матросова, Шевченка, Ватутіна, Озерна та інших.
Проведено працівниками КП «Комунсервіс» та відділом благоустрою міської ради
скошування карантинних рослин на площі близько 1 га. Крім того проводилось обкошування

вулиць, територій парків та зон відпочинку. Задіяні для проведення цих робіт працівники
були забезпечені мотокосами та іншим інвентарем.
Проведені роботи по очистці та ремонту декоративної водойми прилеглої території та
паркану на загальну суму – 49 990 грн. – це наше ПТУ - і практика для учнів, і
позабюджетний дохід училищу.
Постійно проводились роботи по

утриманню газонів та квітників на вулицях міста,

формувалися нові квітники, підвозився грунт (близько 10 т), висаджувалися квіти та інші
насадження. Навесні проведено озеленення міста: висаджено близько 800 саджанців різних
порід дерев та 150 кущів. Участь у цих роботах приймали

педагоги, учні, студенти

навчальних закладів, трудові колективи підприємств, підприємці та працівники апарату
управління виконкому.
Підтримується та в разі потреби ремонтується паркан по вул. Полтавській та вул.
Матросова.
Проведено роботи по ремонту пам’ятників, постійно підтримуються в належному
стані місця поховання загиблих воїнів.
Приведено в належний стан під час двомісячника озеленення чистоти та благоустрою
всі автобусні зупинки міста.
Працює в місті і програма «Правопорядок».
Так членами МГО «Правопорядок» здійснено 572 вихододнів. Проводилась охорона
громадського порядку під час проведення міських святкових заходів і футбольних матчів.
Для чергувань задіяні три члени громадського формування «Правопорядок».
Під час чергувань велась профілактична робота з неповнолітніми по дотриманню
режиму перебування на території міста у вечірній час.
Патрулювання здійснювалось по затверджених маршрутах. Особлива увага зверталась
на збереження комунальної власності міста.
Попереджено крадіжки декількох лавочок та іншого комунального та приватного
майна.
Під час чергувань спільно з працівниками поліції проводилась профілактична робота з
водіями скутерів і мопедів, які порушували правила дорожнього руху; робота по охороні
громадського порядку.
Завершено роботи по реконструкції благоустрою центральної частини міста, на що
витрачено - 73430,18 грн. (світильники, смітнички з чавуну та лавки).
Придбано та встановлено на території міста смітнички та лавочки на загальну суму –
33600 грн., а також частину відремонтовано по вул. Матросова, Озерній, Полтавській,
Шкільній.

КП «Комунсервіс» виконало ряд робіт по поточному ремонту та належному
експлуатаційному утриманню вуличного освітлення на загальну суму - 255000,00 грн.
Придбано та встановлено на МБК № 1 меморіальну дошку оперному співаку Третяку
Василю Яковичу.
Проведено поточний ремонт пам’ятного знаку «Жертвам голодомору» масив «Брисі».
Встановлено пам’ятники «Захисникам України» по вул. Озерній на суму – 40000,00
грн. та Шевченку Т.Г. по вул. Матросова на суму – 60000,00 грн.
По вул. Полтавській збудовано автобусну зупинку - 10 тис. грн.
З серпня місяця поточного року розпочато довгоочікувані роботи по добудові 80 квартирного житлового будинку по проспекту Миру, 10/2.
Частково проведено роботи по розчистці р.Сула на масиві «Брисі» без залучення
коштів міського бюджету.
Капітальний та поточний ремонт шляхів, тротуарів та встановлення дорожніх знаків.
Проведено поточний ремонт доріг на загальну суму 861502,43 грн. (на 27 вулицях
міста).
Проведено поточний ремонт доріг (щебеневе покриття) на загальну суму – 1 651
042,00 грн.
Виконано капітальний ремонт вулиць: Садова – на суму – 774 775,87 грн., П.Мирного
– 756 851 грн., проїзд з вул. Матросова до вул. Мирної – 317 808 грн.
Проведено нанесення дорожньої розмітки на вулицях: Полтавська, Матросова,
Шкільна, Озерна та інших на загальну суму 17 319,00 грн.
Оновлено вуличні покажчики та встановлено таблички розкладу руху автобусів – на
загальну суму – 17 415,00 грн.
Виконано капітальний ремонт частини тротуару (123 кв.м.) на суму – 34 440,00 грн.
(кошти інвестора).
Виконано поточний ремонт тротуару (509,15 кв.м.) на суму – 101 099,00 грн.
Житлово – комунальне господарство
КП «Комунсервіс» посприяло механізмами та спеціалістами при ремонті даху
будинку по вул. Матросова, 17; замінено арматуру на вводі водопроводу в будинку 4/24 по
вул. Озерній, відремонтовано каналізаційну систему в будинках № 5,7 по вул. Проектній.
За кошти міського бюджету виконані роботи з поточного ремонту водопроводу з
частковою заміною труб та пожежного гідранта по вул. Матросова на суму 24,4 тис.грн.
Освоєно 21,4 тис.грн на закільцюванні мережі водопостачання в районі вул. Високовольтна
та Лісна. Придбано на 68 тис.грн. обладнання для станції підвищення тиску, запланованої

для встановлення на ділянці водомережі, що забезпечує питною водою мешканців масиву
«Гора».
За кошти комунального підприємства (8,2 тис.грн.) замінено насосне обладнання на
свердловині № 376 по вул. Дачній.
За кошти Токарівської громади придбано обладнання для свердловини № 278
(частотний перетворювач, датчик тиску, лічильник) розташованої в с.Токарі.
Прочищено 200 м трубопроводів каналізаційних мереж з залученням спеціалізованої
техніки та спеціалістів, на що використано 28 тис.грн. коштів міського бюджету.
Коштом бюджету виконані роботи з поточного ремонту дашків ДНЗ «Теремок» на
суму 12,9 тис.грн.
Відремонтовано систему гарячого водопостачання АЗПСМ № 1 (сума 2,16 тис.грн.) та
систему опалення також, але вже за кошти комунального підприємства.
Хочу нагадати, що КП «Комунсервіс» надає послуги з вивезення ТПВ мешканцям та
установам територіальних громад с.Токарі та с.Піски.
За 6.5 тис.грн. упорядковано біотермічну яму на сміттєзвалищі.
Виконано робіт на суму 1 157,58 тис.грн. З них на:
- облаштування та ремонт мереж вуличного освітлення використано 163,19 тис.грн.;
- утримання цвинтарів - (зарплата робітників, обкошування території, вивезення
сміття, розчищення снігу) - 111,6 тис.грн.;
- на утримання вуличних мереж (вивезення соле-піщаної суміші, розчищення снігу,
обкошування узбіч доріг) витрачено 208,74 тис.грн.;
- вивезено сміття в кількості 5 812 м3, в тому числі ліквідовано 295 несанкціонованих
сміттєзвалищ, на суму 449,64 тис.грн.;
- виконано інших робіт, пов’язаних з обслуговуванням свят, спортивних та
культурних заходів, обпилюванням дерев за допомогою телескопічної вишки на суму 224,4
тис.грн.
Проведені роботи по зменшенню потужності світлоточок на масивах Брисі та
спиртокомбінату (перехід з ламп 150 Вт на 70 Вт).
Змонтовано шафи обліку по вул. Озерна та туп. Робітничої.
Освітлено частину вул. Абрикосової із встановленням шести опор, прокладкою дроту
та монтажем восьми світильників. А також по вулицях міста встановлено в різних місцях
десять нових світильників (за проханнями мешканців).
Власними силами комунального підприємства відремонтовано частину приміщень
бази №1. За кошти міського бюджету придбано бензиновий генератор вартістю 15 тис.грн.
для забезпечення виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Освіта
Громада утримує ДНЗ «Теремок» та «Малятко». В дошкільних навчальних закладах
функціонує 14 груп (5 і 9 відповідно).
Міські ДНЗ забезпечують місцями 306 дітей. Кількість дітей в порівнянні з 2015
роком зросла на 6.
Утримання ДНЗ здійснюється за кошти міського, районного бюджету та батьківської
плати за харчування.
В 2016 році ця сума склала відповідно 5 796 399 грн. та 160 900 грн.
Пільгами

відносно

батьківської

плати

за

харчування

дітей

користуються

малозабезпечені сім’ї (61 дитина пільговик). Вартість утримання однієї дитини в 2016 році
становила 19 468 грн.
Крім витрат на утримання проведено поточний ремонт входів та ганку в ДНЗ
«Теремок»; придбано килимове покриття та лінолеум, пилосмок.
В ДНЗ «Малятко» замінено 53 вікна та 8 дверних блоків на суму 571 413 грн.;
проведено поточний ремонт асфальтно-бетонного покриття. Придбано виробничий стіл та
лінолеум.
На базі ДНЗ «Теремок» відбувся обласний семінар-практикум «Фізичний розвиток та
зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку: методичний супровід», на якому вихователі
продемонстрували виготовлений власноруч спортивний інвентар з підручних матеріалів і те,
як вони його застосовують на практиці на заняттях з фізичної культури.
Директор

ДНЗ

«Теремок»

О.Дроб’язко

є

автором

методичного

доробку

«Дошкільнятам про державні символи України», який вийшов друком у видавництві
«Мандрівець» м.Тернопіль. Йому також було присуджено постановою Верховної Ради
щорічну премію.
ДНЗ «Малятко»: участь педколективу у конкурсі «Скарбниця педагогічних
інновацій». Участь у обласному семінарі – практикумі «Фізичний розвиток та зміцнення
здоров’я дітей дошкільного віку» (методичний супровід Говоруха С.М.).
Для покращення навчального процесу садочкам придбано проектори та екрани для
здійснення презентацій.
На новорічні свята всі вихованці садочків отримали солодкі подарунки, за що дякуємо
нашим спонсорам.
В дитячу музичну школу придбано телевізор та мікрофон.
В 2016 році в місті продовжувалось будівництво приміщення ЗОШ №1. З міського
бюджету було виділено кошти на її будівництво в розмірі 600 000 грн.

Міська рада протягом 2016 року надавала всіляку підтримку всім іншим освітнім
закладам міста: загальноосвітнім школам, технологічному технікуму, професійно-технічному
училищу №32.
Це матеріальна підтримка учнів за участь у конкурсах, проектах, предметних
олімпіадах; нагородження учнів та студентів, які закінчили навчання з відзнакою;
перевезення на туристичні та спортивні змагання, олімпіади, екскурсії; перевезення дитячих
художніх колективів на різноманітні мистецькі конкурси як в Україні, так і за її межі.
Перераховано до районного бюджету – 247 900 грн. в т.ч.:
- заробітна плата з нарахуванням медичних сестер ЗОШ №1, №2 – 101 400 грн.;
- харчування дітей пільгових категорій – 48 000 грн.;
- придбання підручників – 40 000 грн.;
- придбання медикаментів – 32 500 грн.;
- табори відпочинку – 26 000 грн.
Охорона здоров’я
В комунальній власності нашої територіальної громади перебувають споруди
лікувальних закладів (поліклініка та стаціонарне відділення). Міська рада протягом 2016
року переймалась проблемами медичних установ міста. Проведений поточний ремонт ганків
лікарні та поліклінічного відділення по вул. Садовій. Вартість робіт склала – 121 612 грн.
За кошти міського бюджету відремонтований рентген апарат, а це - 73 тис. грн., та
придбана бактерицидна лампа.
До професійного свята – Дня медика, традиційно надавався транспорт для
перевезення працівників на екскурсію.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
В умовах сьогодення гостро стоїть питання підтримки малозахищених верств
населення, які опинилися в складних життєвих обставинах та посилення захисту учасників
АТО та членів їх сімей, ветеранів війни, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС,
учасників бойових дій.
У 2016 році з міського бюджету по комплексній програмі соціального захисту
населення виплачено - 357 510 грн.
Допомога учасникам АТО та членам їх сімей – 11 400 грн.;
Учасникам ліквідації на ЧАЕС 1 та 2 категорії – 10 000 грн.;
Учасникам бойових дій – 15 400 грн.
Придбані подарунки учасникам Другої світової війни.

Культура
В місті працюють два будинки культури, які повністю перебувають на утриманні
громади.
В МБК №1 замінено 34 вікна та 7 дверних блоків. Вартість робіт склала 289 644 грн.
Для покращення проведення масових заходів придбано акустичну систему (ТОВ
«Регал Петролеум Корпорейшн Юкрейн Лімітед») та проектор для презентацій.
Для учасників художньої самодіяльності придбані сценічні костюми на суму
118 438грн.
Заклади культури міста забезпечують проведення культурно-масових заходів.
Працівниками МБК №1 та №2 проведено слідуючі культурно-масові заходи:
08 січня проведено щедрівки в с.Млини;
19 січня на березі річки Артополот відбулося театралізоване дійство до свята
Водохреще;
12 лютого в малому залі МБК №1 відбувся вечір пам’яті, присвячений вшануванню
учасників бойових дій на території інших держав;
14 лютого проведено концерт до свята всіх закоханих;
7 березня святковий концерт в МБК №2, присвячений Міжнародному жіночому дню;
8 березня в МБК №1 святковий концерт, присвячений Міжнародному дню 8 Березня
та ювілейний до 70 річчя О.П.Корнієнка;
16
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загальноосвітніх навчальних закладів в МБК №1;
1 квітня за участю аматорського фольклорного колективу «Злагода» та народного
колективу Лохвицького РБК відбувся концерт до дня гумору;
11 квітня в МБК №1 проведено обласний міжвузівський мистецький фестивальконкурс «Студентська весна»;
22 квітня в МБК №1 вшановано учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи;
6 травня в кафе «Мікс» проведено концертну програму для учасників Другої Світової
війни;
6 травня в МБК №1 відбувся концерт до дня Перемоги;
8 травня духові оркестри МБК №1 та №2 взяли участь в обласному марш-параді,
присвяченому Дню Перемоги;
9 травня проведено урочистості до 71-ї річниці Перемоги у другій світовій війні;
9 травня за участю духового оркестру взято участь в районному святі в Урочищі
Шумейкове;
13 травня в МБК №1 відбулася благодійна акція громадської організації «Ексіт»;
14 травня в МБК №1 відбувся концерт духового оркестру;

15 травня в МБК №1 відбувся день пам’яті А.Герман;
22 травня в МБК №1 відбувся ХVІ міський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької
творчості «Веселкові кольори»;
28 травня в МБК №1 відбувся І-ий Заводський фестиваль віршів;
1 червня в міській бібліотеці проведено захід до дня захисту дітей;
4 червня в МБК №1 проведено 2-ий етап Заводського фестивалю віршів;
22 червня біля пам’ятника загиблим воїнам відбувся мітинг до дня скорботи і
вшанування пам’яті жертв Другої Світової війни;
24 червня на центральному стадіоні міста за участі колективів МБК №1 та №2
відбулося святкування Дня молоді та Дня Конституції України;
06 липня – колективи МБК №2 провели театралізоване дійство свята Івана Купала;
14 липня на площі міста по вул. Матросова відбулося відкриття пам’ятника
Т.Шевченку;
16 серпня – участь хору «Явір» та народного колективу «Веселий вулик» у фестивалі
на Сорочинському ярмарку;
20 серпня – участь аматорського фольклорного колективу «Злагода» у фестивалі на
Сорочинському ярмарку;
23 серпня - святкування Дня Прапора України біля МБК №2;
24 серпня – МБК №1 провів на міському стадіоні концерт присвячений 24 річниці
Незалежності України;
18 вересня на центральному стадіоні міста відбулося святкування Дня міста;
24 вересня хор «Явір», народний колектив «Веселий вулик», та аматорський колектив
«Злагода» у м.Прилуках взяли участь у Всеукраїнському фольклорному фестивалі «Співоче
поле»;
30 вересня в МБК №1 відбувся концерт до Дня працівників освіти. Звіт художньої
самодіяльності МБК №1;
11 жовтня біля МБК №1 відбулося відкриття меморіальної дошки В.Я.Третяку;
12 жовтня в МБК №1 відбулася святкова програма до Дня працівників харчової
промисловості. Ювілей ЛТТПДАА;
14 жовтня на площі (масив «спиркомбінату») відбулося відкриття пам’ятника Героям
України;
15 жовтня в МБК №1 відбувся творчий вечір «Поетеси нашого краю»;
27 жовтня в МБК №1 відбувся районний звіт учнівської творчості загальноосвітніх
шкіл Лохвицького району;
2 листопада в МБК №1 пройшла благодійна акція громадської організації «Ексіт»;
5 листопада в МБК №1 відбувся творчий вечір «Поети нашого краю»;

12 листопада у Лохвицькому РБК колективи художньої самодіяльності міста взяли
участь в заключному районному етапі огляду творчих колективів БК Лохвицького району;
19 листопада художні колективи міста в с.Воскобійники Шишацького району взяли
участь у концерті до Дня працівників сільського господарства;
3 грудня в МБК №1 пройшов творчий вечір одного з кращих гумористів Лохвиччини
М.Захарченка;
7 грудня в МБК №2 відбулася концертна програма до Дня місцевого самоврядування
в Україні;
19 грудня на головній площі міста відбулося відкриття міської ялинки;
19 грудня в МБК №1 відбулась святкова програма для дітей до Дня Св.Миколая;
24 грудня в МБК №1 відбувся ювілейний вечір Народного фольклорного колективу
«Веселий вулик». Звітний концерт;
29 грудня по підприємствах, установах та організаціях міста та району виступили
щедрувальні групи МБК №1.
Спорт
Заводська міська рада всебічно підтримує розвиток спорту в нашому місті. Вже
дев’ятий рік поспіль з міського бюджету фінансуються програми по підтримці фізичної
культури і спорту. В 2016 році на спортивні заходи витрачено з міського бюджету 260 000
грн.
За рахунок цих коштів проводились спортивні змагання та турніри: Кубок міського
голови з настільного тенісу, зимовий Кубок міського голови з міні-футболу; участь міської
команди «Харчовик» у першості Полтавської області з футболу; підтримка інваспорту, клубу
бойових мистецтв «Дракон», боксу, карате, волейболу та ін.
В Заводському вже декілька років поспіль проходять Всеукраїнські змагання з
бойових мистецтв, відкрита обласна спартакіада з рекреаційних видів спорту та інші
спортивні заходи.
Крім підтримки різних видів спорту міська влада вже декілька років поспіль
відновлює спортивну базу міста. Витрачено кошти на слідуючі об’єкти:
-

виготовлена

кошторисна

документація

та

Робочий

проект

реконструкції

спорткомплексу – 32 913 грн.;
- капітальний ремонт майданчика зі штучним покриттям (заміна штучної трави, воріт,
огорожі) - 437 171 грн. (вул. Озерна);
- капітальний ремонт двох волейбольних майданчиків зі штучним покриттям – 101542
грн. (на кожному стадіоні);

- капітальний ремонт баскетбольного майданчика (основа та асфальтове покриття) –
170 938 грн.;
- заміна чотирьох баскетбольних щитів на двох майданчиках – спонсорська допомога
ПАТ «Склоприлад»;
- будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям (основа, огорожа,
освітлення) – 607 195 грн., штучне покриття за рахунок коштів обласного бюджету;
Всього на відновлення спортивної бази з міського бюджету в 2016 році витрачено
близько 1,4 млн.грн.
В 2016 році Заводська міська рада подала на обласний конкурс проектів розвитку
територіальних громад Полтавської області Проект співробітництва територіальних громад
Заводської міської ради та Токарівської сільської ради «Розвиток спортивної бази, як
важлива складова процесу повноцінного розвитку людини». Головне завдання проекту є
відновлення споруди спорткомплексу та подальше його використання за цільовим
призначенням.
Проект пройшов конкурсний відбір. Вартість будівельних робіт складає 1 491 582
грн., в тому числі Заводська міська рада – 756 582 грн., Токарівська сільська рада – 50 000
грн., фінансування з боку організацій-партнерів (це підприємства та підприємці міста) –
85 000грн., з обласного бюджету 600 000 грн.; підписаний меморандум з ТОВ «Регал
Петролеум Корпорейшн Юкрейн Лімітед» на співфінансування в сумі 100 000 грн., в
результаті наше співфінансування зменшиться до 656 582 грн.
В місті реалізуються різні спортивні програми:
1. Розвиток аматорського футболу у місті Заводське на 2016 рік:
- з 24.04.2016 року по 23.10.2016 року міська футбольна команда «Харчовик»
приймала участь у Першості Полтавської області з футболу (п’яте місце в групі);
- з 29.04.2016 року по 14.10.2016 року міська футбольна команда 2003-2004 р.н.
приймала участь у Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області з футболу (дванадцяте місце
серед шістнадцяти команд Полтавської області);
- з 14.05.2016 року по 24.10.2016 року міська футбольна команда 2005 р.н. приймала
участь у Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області з футболу (шосте місце серед двадцяти
команд Полтавської області).
2. Розвиток та підтримка спортсменів-інвалідів, спортсменів бойового мистецтва
«Дракон», кіокушин-карате, баскетболістів, волейболістів м.Заводське на 2016 рік:
- 29-30 жовтня команда волейболісток ЗОШ №2 зайняла III місце на Всеукраїнському
турнірі з волейболу у місті Каневі.
- 16 грудня – першість Лохвицького району з баскетболу (перше місце);
- 06 березня – в м.Гадяч Всеукраїнський турнір з бойового мистецтва «Дракон»;

- 19 березня – в м.Полтава Чемпіонат області з пауерліфтингу;
- 03 квітня – в м.Дніпропетровськ Чемпіонат України з пауерліфтингу;
- 24 квітня – в м.Київ відкритий чемпіонат Києва з бойових мистецтв;
- 10 травня – в м.Львів Чемпіонат України з карате;
- 29 травня – в м.Заводське Всеукраїнський турнір з бойового мистецтва «Дракон»;
- 02 червня – в м.Кременчук Відкрита обласна спартакіада з рекреаційних видів
спорту;
- 14 серпня – в м.Заводське Відкрита обласна спартакіада з рекреаційних видів спорту;
- 30 жовтня – в м.Полтава Чемпіонат України з бойового мистецтва «Дракон»;
- 20 листопада – в м.Полтава Чемпіонат області з плавання;
- 03 грудня – в м.Гадяч Регіональний чемпіонат України з бойового мистецтва
«Дракон»;
- 26 листопада – в м.Лубни, а 10 грудня – в м.Миргород кубок організації ВФСТ
«Колос» з волейболу серед чоловічих команд.
3. Бокс:
21-24 січня в м.Кременчук чемпіонат Полтавської області, юніори, школярі.
Переможці: Лесик С. – І місце, Оніщенко Р. – І місце.
30 січня в м.Полтава Відкрита першість ОДЮСШ «Олімпійські Надії».
Переможці: Крят Вл. – І місце, Міщенко А. – І місце.
Призери: Гаркуша М.
15-21 лютого в м.Нікополь чемпіонат України серед юніорів (схід).
Переможці: Оніщенко Р.
26-28 лютого в м.Миргород Відкритий всеукраїнський турнір з боксу.
Переможці: Власов М. – І місце, Міщенко А. – І місце, Лесик С. – І місце.
Призери: Гайдар Р. – ІІ місце, Буряк І. – ІІ місце, Руденко Б. – ІІ місце, Буряк О. – ІІ
місце.
15-20 березня в м.Харків чемпіонат України серед юнаків (схід).
Учасник: Лесик С.
29-31 березня в м.Гадяч V традиційний турнір з боксу пам’яті О.О. Ісметова.
Переможці: Крят В. – І місце, Міщенко А. – І місце, Гайдар Р. – І місце.
Призери: Буряк О. – ІІ місце.
4-10 квітня в м.Черкаси чемпіонат України серед юніорів.
Учасник: Оніщенко Р.
9 квітня в м.Полтава відкрита першість ОДЮСШ «Олімпійські Надії».
Переможці: Крят В. – І місце, Буряк І. – І місце.
Призери: Міщенко А. – ІІ місце, Лесик С. – ІІ місце.

Травень. В м.Ромни ІІІ Відкритий турнір з боксу пам’яті С.І.Карпенка.
Переможці: Крят В. – І місце, Лесик С. – І місце, Оніщенко Р. – І місце.
Призери: Гайдар Р.- ІІ місце, Буряк І. – ІІ місце.
10 вересня в м.Полтава Відкрита першість ОДЮСШ «Олімпійські надії».
Переможці: Крят В. – І місце, Лесик С. – І місце, Гайдар Р. – І місце, Оніщенко Р. – І
місце.
Призери: Міщенко А., Буряк І.
29 жовтня в м.Полтава Відкрита першість ОДЮСШ «Олімпійські Надії».
Переможці: Терно Д. – І місце, Крят В. – І місце, Гайдар Р. – І місце, Лесик С. – І
місце, Оніщенко Р. – І місце.
Призери: Буряк І. – ІІ місце.
10-12 листопада в м.Полтава чемпіонат Полтавської області серед юніорів та молоді.
Призери: Оніщенко Р. – ІІІ місце.
11-13 листопада в м.Ромни чемпіонат Сумської області з боксу.
Переможці: Лесик С. – І місце, Крят В. – І місце.
Призери: Буряк І. – ІІ місце.
13-19 грудня в м.Одесі чемпіонат України з боксу серед юніорів.
4. Розвиток настільного тенісу та міні-футболу (Кубок міського голови з
настільного тенісу, Кубок міського голови з міні-футболу) у місті Заводське на 2016 рік:
05 січня – м.Заводське.
Звернення громадян
Протягом 2016 року виконавчим комітетом міської ради було розглянуто 48
письмових та усних звернень підприємств, установ та громадян міста.
Актуальними залишаються питання надання земельних ділянок, набуття права
власності на землю шляхом приватизації, питання житлово-комунального господарства.
Послуги державного реєстратора
З квітня 2016 року Заводська міська рада надає послуги з реєстрації речових прав на
нерухоме майно.
Станом на 01.01.2017 року надходження до міського бюджету становить 10 354 грн.
Державний реєстратор провів 125 реєстрацій речових прав на нерухоме майно, не
враховуючи заяв за надання інформації з державного реєстру речових прав.

Демографічна ситуація
Негативна ситуація, пов’язана з зайнятістю населення, соціальним зниженням рівня
життя вплинула на демографічну ситуацію.
Населення міста: 8,4 тис.мешканців.
По даним реєстрації міста в 2016 році:
- Народилося – 37 дітей (2015 – 36 дітей);
- Померло – 147 громадян (2015 – 124 громадян);
- Взяли шлюб – 17 пар (2015 – 14 пар).
Публічність
В 2016 році міська рада продовжувала працювати над питаннями відкритості і
прозорості своєї роботи.
Інтернет-сторінка міста постійно поповнюється інформацією. Всі рішення ради і
виконкому, новини розміщувалися на веб-ресурсі.
Всі сесійні засідання ради транслювалися в он-лайн режимі, а з архіву можливо
переглядати їх у будь-який час. Слід нагадати, що встановлення обладнання он-лайн
трансляцій в сесійній залі стало результатом участі ради в проекті Західно-Українського
Ресурсного Центру «Школа демократичних правил і процедур для органів місцевого
самоврядування України», реалізованого в 2014 – 2016 роках за фінансової підтримки Фонду
демократії ООН. Крім обладнання, представники нашої громади – працівники виконкому та
депутати ради - мали змогу стати учасниками навчальних семінарів, які проходили у місті
Львові.
Навчання дало можливість підвищити загальний рівень обізнаності з тенденціями і
напрямками

розвитку

місцевого

самоврядування,

впровадження

дієвих

практик

парламентських процедур в роботі органів місцевого самоврядування, надання можливості
громадянам контролювати роботу місцевої влади, підвищення рівня прозорості її діяльності,
впровадження проектного менеджменту, оволодіння новими знаннями.
В

2016

році

випустили

дванадцять

номерів

міської

інформаційної

газети

«Червонозаводський вісник», яку розповсюдили безкоштовно серед містян та жителів
сусідніх громад. На сторінках газети ми намагалися якомога ширше висвітлити всі міські
події та новини: публікували проекти та рішення ради і виконкому.
В приміщенні міської ради працює інфо-кіоск, до якого мають доступ всі відвідувачі.
Завдяки участі у проекті «Суспільна підтримка реформи самоврядування в Україні.
Українська

мережа

клубів

громадського

діалогу»,

який

фінансувався

Польсько-

Канадійською Програмою Підтримки Демократії, у місті створений Клуб громадського

діалогу. Він став своєрідним майданчиком для обговорення актуальних тем для мешканців
міста. В 2016 році було проведено три засідання Клубу Громадського Діалогу:
- «Співробітництво – реальні потреби життєдіяльності територіальних громад»,
обговорювалася тема проекту співробітництва з розвитку спортивної бази;
- «Моя Україно, колиско-калино, пізнати тебе мені щастя дано», присвячене 25 –
річниці Незалежності України; на засідання була залучена молодь міста;
- «Чого чекати від об’єднання громад», обговорена тема можливості створення
об’єднаної територіальної громади.
На засіданнях застосовувались інтерактивні прийоми та методи, які дозволили
кожному з присутніх бути рівноправними учасниками та впливати на результат обговорення.
В 2016 році всі важливі події, масові заходи, сесії ради транслювались на ТРК
«Астра».
На грудневій сесії ради було затверджено Положення про громадський бюджет, яке
має на меті впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу
коштів міського бюджету та розвитку демократичного процесу обговорення громадою
напрямів використання бюджетних коштів.
Участь у Проектах
У 2016 році Заводська міська рада стала учасником польсько-канадійського Проекту
«Суспільна підтримка реформи місцевого самоврядування. Українська мережа клубів
громадського діалогу», який я вже згадував, в рамках якого відбулося тижневе навчання в
місті Щецині (Республіка Польща).
Продовжилась участь ради в Проекті «Реформа управління на сході України», в
рамках якого відбулося тижневе навчання у Федеративній Республіці Німеччина.
В рамках Проекту «Школа демократичних правил і процедур для органів місцевого
самоврядування України» (Фонд демократії ООН) відбулося навчання у місті Львові.
Освоєно Проект «Теплий садочок», який став переможцем обласного конкурсу
програм і проектів місцевого самоврядування.
Поданий нами на обласний конкурс Проект співпраці з Токарівською сільською
радою «Розвиток спортивної бази, як важлива складова процесу повноцінного розвитку
людини», став переможцем і буде освоєний у 2017 році. А це 835 тис.грн. додатково до
наших коштів 600 тис. – область, 50 тис. Токарівська сільська рада, 100 тис. РегалПетролеум, 85 тис.грн. – учасники.
У грудні 2016 році до Державного Фонду Регіонального Розвитку подано Проект
«Створення центру надання адміністративних послуг в адміністративно-територіальній
одиниці, м.Заводське». Результати відбору будуть відомі в кінці січня, початку лютого 2017

року.
Підсумовуючи роботу, я дякую всім, хто сумлінно працював над вирішенням
поставлених завдань – депутатам міської ради, членам виконавчого комітету, колективу
комунального підприємства міста, відділу благоустрою, підприємствам, організаціям та
установам міста, підприємцям, а також представникам громадськості за підтримку,
розуміння, терпіння, злагоджену роботу та щоденну працю, за активну й дієву позицію у
вирішенні питань життєзабезпечення нашої територіальної громади. Для міської влади у
своїх діях пріоритетними були, є і завжди будуть інтереси людини.
Також хочу подякувати депутатам районної та обласної ради, а також районній
адміністрації за ті добрі справи, які протягом 2016 року були побачені людьми на території
громади.
Не все вдалося зробити в 2016 році. Тому я пропоную всім небайдужим мешканців
написати мені свої пропозиції щодо покращення життя людей в місті.
Любіть своє місто, бережіть спільне майно та один одного.

Міський голова

Віталій Сидоренко

