Дорогі заводчани та жителі с.Вишневе!
В цьому році минає вже п’ятий, останній рік каденції Червонозаводської міської
ради шостого скликання, а також дев’ятий з половиною рік моєї роботи на посаді міського
голови. Всі ці попередні роки відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» я звітував про свою роботу та роботу ради. Не став виключенням і 2015 рік.
2015 рік, про роботу в якому хочу сьогодні відзвітувати, був складний і
драматичний в історії України; надзвичайно насичений подіями як місцевого,

так і

національного характеру. Війна, складна економічна ситуація, коливання курсу
національної валюти позначилися на житті кожної людини. Проте, попри всі труднощі,
зроблено чимало добрих справ. Червонозаводська міська рада в своїй щоденній роботі
дбала про те , щоб усі необхідні послуги надавались громаді своєчасно і в повному обсязі:
дбали про те, щоб ці послуги ставали якіснішими.
Робота усієї команди міської ради протягом звітного періоду була спрямована на
логічне продовження реалізації тих планів і завдань, які окреслені в Стратегічному плані
розвитку міста до 2020 року.
Нині хочу прозвітувати по кожному із напрямків виконаної роботи. Все, що
зроблено міською радою за цей рік, відповідає програмі дій, з якою я вже другу каденцію
працюю на посаді міського голови. Вона є результатом злагодженої роботи депутатів
міської та районної ради, членів виконкому, керівників РДА, працівників комунальних
підприємств, бюджетних установ, працівників апарату виконкому міської ради,
громадських організацій міста і району, підприємців, керівників підприємств та активних
громадян міста.
Бюджет міста
Найголовнішим джерелом фінансування соціально – економічного розвитку
нашого міста є його бюджет. Від наповнення бюджету залежить своєчасне виконання
зобов’язань по усіх видах захищених платежів, утримання на високому рівні надання всіх
муніципальних послуг, а також розвиток громади.
А тому, протягом звітного періоду, як і в усі попередні роки, значні зусилля були
спрямовані на наповнення міського бюджету. Бюджетна

політика міської ради була

спрямована на максимальну мобілізацію дохідної частини міського бюджету та найбільш
ефективне, цілеспрямоване та результативне використання цих фінансових ресурсів.
Всього за дев’ять місяців 2015 року до бюджету Червонозаводської міської ради
надійшло по загальному фонду - 9 657 682 грн., при плані – 9 860 291 грн., що становить

98 %; по спеціальному фонду – 291 628 грн., при плані – 860 500 грн., що становить 34%, в
тому числі батьківська плата за харчування дітей у дитячих садках – 166 740 грн.
Основними

з найбільш бюджетоутворюючих підприємств є ТзОВ "РАЙЗ-

ЦУКОР", ПрАТ "РАЙЗ Максимко" та ПАТ «Склоприлад».
Всього за дев’ять місяців 2015 р профінансовано видатків на суму по загальному
фонду – 8459 120 грн., в тому числі КП "Комунсервіс" – 560 000грн.; по спеціальному
фонду – 698 684грн; 170 046грн (харчування за рахунок батьківської плати), 14609,25грн.
– кооперовані.
Забезпечення якісних, безпечних і здорових умов проживання та перебування
у місті, надання якісних муніципальних послуг населенню.
Благоустрій міста
Функції забезпечення належного рівня благоустрою та санітарного благополуччя
міста Червонозаводське покладена на КП «Комунсервіс» та відділ благоустрою при
Червонозаводській міській раді.
За звітній період виконані слідуючі роботи та заходи:
Проведено з 16 березня по 15 травня поточного року двомісячник озеленення
чистоти та благоустрою міста. Про хід виконання заходів двомісячника прийнято
відповідне рішення виконавчого комітету за №67 від 18.06.2015 року.
На протязі даного періоду ліквідовано більш ніж 110 несанкціонованих
сміттєзвалищ (вулиці: Леніна, Комсомольська, Матросова, Проектна, Чапаєва, Тополина,
Шевченка, Ватутіна, Червоноармійська, Робітнича, Привокзальна, Польова, Жовтнева,
Проспект Миру та інші). Обсяг зібраного та вивезеного на міське сміттєзвалище сміття
становить більш ніж 1 500 м3 .
Проведено обрізку близько 500 дерев в районі паркової зони міського стадіону
(вул. Матросова), стадіону по вул. Червоноарійській, кладовищ на масиві «Гора», по
вул. П.Мирного та масиву «Брисі», а також на вулицях: Комсомольська, Матросова,
Шевченка, Ватутіна, Червоноармійська та інших.
Проведено працівниками КП «Комунсервіс» та відділом благоустрою міської ради
скошування карантинних рослин на території міста (на площі близько 1 га). Крім того
проводилось обкошування вулиць, територій парків та зон відпочинку. Задіяні для
проведення цих робіт працівники були забезпеченні мотокосами та іншим інвентарем.
Проведенні роботи по очистці та ремонту декоративної водойми прилеглої
території та паркану по вул. Матросова на загальну суму – 49 650 грн.

Постійно проводились роботи по підготовці та утриманню газонів та квітників на
вулицях міста, формувалися нові квітники, підвозився грунт, висаджувалися квіти та інші
насадження. Завезено піщану суміш на всі дитячі майданчики.
Підтримуються та в разі потреби ремонтуються паркани та лавки. Проведено
навесні озеленення міста: висаджено близько 600 саджанців різних порід дерев та 50
кущів. Участь у цих роботах приймали участь педагоги, учні, студенти

навчальних

закладів, трудові колективи підприємств, підприємці та працівники міської ради.
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.
Напередодні свята Дня Перемоги проведено очистку та побілку парканів,
бордюрів, дерев.
Впорядкування міського сміттєзвалища проводиться по мірі накопичення сміття та
виникнення потреби.
Очищено від сміття близько 8 км берегів річки Сула.
Залучено до участі у заходах 200 осіб із них 100 учнів та студентів.
Витрачено коштів – 200 000,00 грн.
Освітлення
Для підтримання технічно справної роботи існуючої мережі вуличного освітлення
та її розширення в місті затверджена програма «Вуличне освітлення». Силами працівників
КП «Комунсервіс» регулярно при першій необхідності проводяться ремонтні роботи
мережі, здійснюється заміна ламп та світильників, що вийшли з ладу по всіх вулицях
міста, регулярно здійснюються профілактичні роботи та перепрограмування автоматичних
таймерів. По III провулку Садової проведена мережа вуличного освітлення та встановлені
два ліхтарі.
Також постійно забезпечувалася подача напруги для озвучування заходів,
присвячених різним подіям і святам. На початку року традиційно проводилося
облаштування освітлення новорічної ялинки.
За 2015 рік проведені роботи по ремонту вуличного

освітлення на суму 89 774

грн. Реконструйовано шафу обліку та керування на ЗТП 434 (туп. Робітничої). Триває
реконструкція шафи обліку на ЗТП 435 (вул. Червоноармійська), замінені комплектуючі
до ліхтарів на масиві Брисі на менш енергоємні.

Капітальний та поточний ремонт шляхів, тротуарів та встановлення дорожніх
знаків.
Фінансування поточного та капітального ремонту міських доріг здійснюється за
рахунок коштів міського бюджету.
В 2015 році проведені слідуючі роботи:
Проведено поточний ремонт доріг міста на загальну суму 1 113 696 грн. (на 20
вулицях міста).
Проведено нанесення дорожньої розмітки на вулицях: Леніна, Матросова,
Комсомольська, Червоноармійська та інших на загальну суму 15 423 грн.
Проведені роботи та встановлено 44 нових дорожніх знаків на вулицях міста.
Відремонтовано та оновлено старі знаки та знаки на в’їзді в місто.
Проведено ремонт частини пішохідної доріжки по вул. Матросова (поблизу міської
бібліотеки).
Проведено ремонт частини вул. Комсомольської (в напрямку дитячого садка).
Відновлена частина пішохідної доріжки по вулиці Ватутіна.
Субвенції з державного бюджету на ремонт доріг районного значення не
надходили.
Є ще чимало проблемних вулиць у місті, які потребують твердого покриття або
капітального ремонту.
Інші заходи з благоустрою
Велика увага приділяється міською радою забезпеченню комфортних умов на
вулицях міста, в парках, скверах, тощо.
За звітній період завершені роботи щодо облаштування фонтану в парковій зоні по
вул. Червоноармійській відповідно до Проекту «Міський парк – центр соціально –
культурного розвитку населення у природному середовищі». Вартість робіт – 193 868 грн.
Проведено ремонт спортивного майданчика: на суму – 106584 грн.: штучне
покриття та огорожа 116 000 грн.
За 2015 рік придбано та встановлено на території міста пісочниці, вазони на
загальну суму – 1 400 грн. Відремонтовано смітнички та лавочки на міських стадіонах та
на вулицях Леніна, Матросова, Комсомольській.
Проводяться роботи по облаштуванню паркану по вулицях Матросова, Леніна,
Комсомольській; облаштування місць відпочинку, парковки та будівництво тротуару з
тротуарної плитки. Придбано дерев’яну скульптуру «Ключі від серця».
Проведені роботи по облаштуванню та благоустрою комунального ринку:
проведені роботи по облаштуванню підлоги у критому павільйоні, заасфальтовано під’їзд

та площадка перед

павільйоном, збудована відмостка, покладена плитка, проведене

водовідведення поверхневих вод, проведена мережа водопостачання і водовідведення,
збудована арка «Комунальний ринок», облаштований відкритий прилавок для торгівлі.
Обслуговування пам’ятників, встановлення нових
Проведено роботи по ремонту пам’ятників: Воїнам загиблих у другій світовій війні
в районі міського стадіону, на масиві «Брисі» та біля БК спиртокомбінату; пам’ятного
знаку Жертвам голодомору та репресій. Постійно підтримуються

в належному стані

місця поховання загиблих воїнів.
Придбано та встановлено меморіальні дошки для вшанування академіка Василя
Степановича Дейнеки в ЗОШ №1 та загиблого в АТО Олександра Сергійовича Матійчука
в ЗОШ №2 на загальну суму 15 000 грн.
Забезпечення правопорядку
В нашому місті активно діє МГО «Правопорядок». У 2015 році членами МГО
проведено 360 чергувань, які здійснювалися у вихідні та святкові дні, під час проведення
загальноміських заходів та спортивних змагань. Патрулювання вулиць здійснюється
відповідно затвердженим маршрутам.
Відповідно до міської програми «Правопорядок» у місті облаштовано 9 цифрових
камер відеоспостереження: 6 – на вулицях міста та 3 – на території комунального ринку.
Відеокамери є значним запобіжним заходом по недопущенню порушень
правопорядку в місті.
Житлово – комунальне господарство
В 2015 році проведені роботи по ремонту системи водопостачання та
водовідведення.
Проводиться робота по розробці проектно – кошторисної документації по
проектуванню очисних споруд міста, яке здійснює Державний науково – дослідний та
проектно – вишукувальний інститут «НДІ – проектреконструкція» Полтавський філіал.
Визначено та погоджено місце головної каналізаційної станції з резервуаром. Розроблено
схему каналізації міста (креслення самоплинних та напірних колекторів приблизно 1 км
200 м). Розробляється проект

електропостачання та водопостачання головної

каналізаційної станції.
Проведена експертиза проектно – кошторисної

документації та завершуються

роботи по капітальному ремонту водогону по вулицях Ватутіна та Матросова. Це дасть
змогу в результаті з’єднання водопровідних мереж міста забезпечити безперебійну подачу
питної води споживачам.

Проведений ремонт системи водопостачання по вулиці Комсомольській на суму 6
540 грн.
Проведені роботи по заміні арматури на вводі водопроводу в будинку №13 по
вулиці Червоноармійській та заміні

корінних вентилів у будинку №13а по вулиці

Червоноармійській; заміні випуску каналізації в будинку №11 по вул. Комсомольській.
Проведено роботи, при співфінансуванні мешканців, по поточному ремонту
покрівлі будинків по вул. Червоноармійській, 2, Робітничій, 10а та Матросова, 17.
В 2015 році замінено обладнання КНС по вул. Матросова (15 тис.грн.) та
відремонтована покрівля будівлі цієї ж КНС.
Придбано два глибинних насоси для двох головних свердловин № 376 та 1278-р
(22 000,00 грн.).
За кошти міського бюджету придбані мішки для вивезення ТПВ з логотипом КП
«Комунсервіс» в кількості 10 тис. штук на суму 30 000,00 грн.
Відремонтована частина даху виробничого корпусу КП «Комунсервіс» по
вул. Ватутіна, 59 змонтовано 30 м огорожі території підприємства. Введена в дію
стаціонарна установка з подрібнених гілок на електричному приводі, що дає можливість
подрібнювати гілки на щепу, виключивши їх транспортування на сміттєзвалище.
Не вдалося нам уникнути збільшення вартості тарифів, в зв’язку з тим, що виросли
в ціні тарифоутворюючі складові: електроенергія, паливно – мастильні матеріали,
мінімальна заробітна плата та інші.
Освіта
За 2015 рік в місті Червонозаводському функціонування ДНЗ «Теремок» і
«Малятко» дало змогу забезпечити місцями 299 дітей.
Виключно за кошти міського бюджету фінансується утримання міських ДНЗ. В
2015 році ця сума склала – 3 140 884 грн.
Крім витрат на утримання, за кошти міського бюджету в ДНЗ «Теремок» придбано
матеріали для поточного ремонту групових приміщень на суму 6000 грн.; у новому
корпусі ДНЗ замінені віконні рами та балконні двері на суму - 233 767 грн. (встановлено
47 вікон та 2 дверей); проведені ремонтні роботи твердого покриття території ДНЗ
«Теремок» та асфальтування колясочної на суму – 10 000 грн.; придбані подарунки для
випускників старшої групи на суму – 3000 грн.; придбані: холодильник «Днепр» на суму
– 3 420 грн., вогнегасники – на суму -1 551 грн., спецодяг – 10 000 грн.
В ДНЗ «Малятко» проведений поточний ремонт приміщення на суму – 5 487 грн.;
ремонт системи опалення на суму – 12 083 грн.

Також придбаний столовий посуд, спецодяг, водонагрівач, 8 вогнегасників,
пральна машина на 12 кг.
Розвиток об’єктів дошкільної освіти є один з пріоритетів стратегії розвитку міста.
Міська рада тісно співпрацює з загальноосвітніми школами міста, музичною
школою, технологічним технікумом та ПТУ №32.
Це матеріальна підтримка учнів за участь у конкурсах, проектах, предметних
олімпіадах; нагородження учнів, які закінчили школу з відзнакою; перевезення на
туристичні змагання, олімпіади, екскурсії в урочище Шумейкове та інші місця нашої
області з метою вивчення історії рідного краю; перевезення дитячих художніх колективів
на різноманітні мистецькі конкурси.
Міська рада сприяє забезпеченню навчальних закладів подарунками і призами на
новорічні і різдвяні свята, свято Миколая, змагання «Тато, мама і я – спортивна сім’я»;
підтримка пришкільних таборів.
Перераховано субвенцію до районного бюджету:
- заробітна плата медичних сестер ЗОШ №1, №2 – 36 710грн.;
- харчування дітей пільгових категорій – 42 000 грн.
Охорона здоров’я
В 2015 році Червонозаводська міська рада надавала значну підтримку лікарняним
закладам міста.
Комунальним підприємством «Комунсервіс» проведений поточний ремонт системи
гарячої води в міській лікарні по

вул. Садовій (облаштовано два електробойлери).

Продовжуються роботи по поточному ремонту лікувальних закладів.
До професійного свята Дня медика надавався транспорт для проведення екскурсії
працівникам.
Соціальний захист
Комплексна програма соціального захисту населення прийнята у 2015 році. В 2015
році виплачено – 171 510 грн. За рахунок цієї програми забезпечувалися виплати
матеріальних допомог соціально – незахищених громадян міста, ветеранів війни,
учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, воїнам – афганцям, учасникам АТО.
П’ятдесяти дев’яти учасникам АТО надана матеріальна допомога в сумі – 59 000
грн.; за їх заявами двом з них надані земельні ділянки

під будівництво (0,224 га), одному

- для будівництва гаража (0,024 га), шести – для ведення садівництва ( 0,72 га).
Участь у проектах
У 2015 році Червонозаводська міська рада взяла участь у конкурсі Німецького
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Реформа управління на сході України» з

проектом «Сміттєва революція в громадах м.Червонозаводське, с.Токарі та с.Піски – як
приклад вдалого співробітництва територіальних громад».
В результаті участі у

конкурсі між трьома громадами м.Червонозаводське,

с.Токарі, с.Піски підписаний Договір про співпрацю територіальних громад та
зареєстрований в Міністерстві регіонального розвитку 20 березня 2015 року. Метою
проекту є створення належних умов для видалення твердих побутових відходів. Одним із
заходів проекту є придбання сміттєвоза для обслуговування трьох громад.
На сьогоднішній день витримані всі процедури тендерних закупівель і сміттєвоз
придбаний.
Його вартість – 1 195 000 грн.
З фонду GIZ залучено 460 000 грн., з Фонду регіонального розвитку – 340 000 грн.,
Червонозаводська міська рада – 235 000 грн. і Пісківська та Токарівська сільські ради по
80 000 грн. кожна.
Таким чином нам вдалося додатково залучити 800 000 грн. для придбання
сміттєвоза.
В 2015 році реалізований проект, переможець обласного конкурсу програм та
проектів
м.

місцевого

самоврядування,

Червонозаводське,

із

«Капітальний

застосуванням

ремонт

інноваційних

опалення

технологій»

МБК
вартістю

№1
–

125 852 грн., в т.ч. з обласного бюджету залучено – 37 500 грн.
Червонозаводська міська рада взяла участь у проекті, який реалізується за
фінансової підтримки Фонду Демократії ООН «Школа демократичних правил та процедур
для органів місцевого самоврядування України». В рамках цього проекту (5 осіб)
спеціалісти міської ради та депутати пройшли курс навчання у м. Львові та отримали
відповідні сертифікати.
Маємо також обладнання в сесійній залі, що дає можливість транслювати сесії ради
в онлайн режимі через мережу інтернет.
Міська рада подала проект до Фонду регіонального розвитку для фінансування у
2016 році «Реконструкція системи водовідведення в м.Червонозаводське - як шлях до
європейських стандартів; плануємо залучити з Державного бюджету 470 000 грн. Всього
вартість проекту – 578 982 грн.
Також міською радою поданий на 2016 рік проект «Теплий садочок» до обласного
конкурсу. Вартість проекту 471 021 грн., плануємо залучити з обласного бюджету 75 000
грн.

Проект «Розвиток спортивної бази, як важлива складова процесу повноцінного
розвитку людини» визначений переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та
програм розвитку місцевого самоврядування в Україні.
По рейтингу він на шостому місці. Вартість проекту – 1 248 623 грн. Цей проект
передбачає: капітальний ремонт будівлі спорткомплексу; розвиток фізкультурно –
спортивної бази в місті Червонозаводське; створення умов та сприяння кожному
громадянину міста у використанні оздоровчого, виховного та емоційного потенціалу
рухової активності для успішної реалізації себе в сім’ї, навчанні, трудовій діяльності й на
дозвіллі.
В зв’язку з тим, що в Державному бюджету на 2015 рік не заплановані кошти для
реалізації проектів з фонду розвитку місцевого самоврядування, ми не змогли реалізувати
цей проект за кошти міського бюджету. Але плануємо проект по ремонту спорткомплексу
подати в 2016 році на розгляд Державного Фонду регіонального розвитку.
Нами підготовлений проект «Створення центру надання адміністративних послуг в
адміністративно – територіальній одиниці, м.Червонозаводське». Вартість проекту –
2 522 363 грн. Проектом пропонується реконструкція будівлі по вул. Комсомольській, 13
(колишня водолікарня) на Центр надання адміністративних послуг.
В частині будівлі

(другий поверх під колишнім гуртожитком) пропонується

провести всі необхідні будівельні роботи для забезпечення житлом внутрішньо
переміщених осіб.
Цей проект повністю відповідає реформуванню адміністративно – територіального
устрою і буде поданий на розгляд до Державного Фонду регіонального розвитку, щодо
фінансування з державного бюджету.
Культура
В місті працюють два будинки культури, які повністю перебувають на утриманні
міської ради.
В 2015 році проведений поточний ремонт МБК №2 та капітальний і поточний
ремонт приміщень МБК №1 на суму – 128 213 грн. В МБК №2 придбаний музичний
інструмент – баян.
Забезпечують проведення міських

заходів творчі колективи міських будинків

культури.
В 2015 році були проведені міські свята та заходи:


19 січня на березі річки Артополот відбулося театралізоване дійство до

свята Водохреще;



29 січня в приміщенні МБК №1 відбувся благодійний концерт на підтримку

бійців АТО;


13 лютого в малому залі МБК №1 відбувся вечір вшанування учасників

бойових дій в Афганістані та воїнів – інтернаціоналістів «Карби пам’яті»;


7 березня в МБК №1 святкова концертна програма до жіночого дня 8

Березня «Жінка, ти завжди велична»;


8 березня святковий концерт в МБК №2, присвячений Міжнародному дню

8 Березня;


28 березня народний аматорський духовий оркестр МБК №1 взяв участь в

концертній програмі на підтримку бійців АТО в м.Чорнухи;


24 квітня в глядацькому залі МБК №1 відбувся вечір вшанування героїв –

чорнобильців;


9 травня працівники МБК №1 взяли участь в урочистостях до 70 - ї річниці

Перемоги у другій світовій війні;


10 травня участь духового оркестру МБК №1 та МБК №2 в обласному

марш – параді;


31 травня в приміщенні МБК №1 відбувся 15 – й міський фестиваль –

конкурс «Веселкові кольори»;


1 червня – концертна програма хору «Явір» в м.Шишаки;



22 червня біля пам’ятника загиблим воїнам відбувся мітинг до дня скорботи

і вшанування пам’яті жертв другої світової війни;


28 червня Участь МБК №1 та №2 у святкуванні Дня молоді та Дня

Конституції України;


06 липня – працівники МБК №2 провели театралізоване дійство свята

Івана Купала;


18 серпня – Виступ МБК №2 на відкритті Сорочинського ярмарку;



23 серпня - святкування Дня Прапора України біля МБК №2;



24 серпня – працівники МБК №1 провели на міському стадіоні концерт

присвячений 24 річниці Незалежності України;


20 вересня – гурти «Вікторія» та «Крок – Бенд» разом з аматорами МБК

№1 взяли участь у святкуванні 87 – ї річниці з дня заснування міста;


2 жовтня – аматори МБК №1 взяли участь у концертній програмі до Дня

працівників освіти.

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 реалізуються різні спортивні програми:
1.

ФУТБОЛ:

В 2015 році

4 (чотири) футбольні команди міста беруть участь у обласних

змаганнях з футболу – це Команда юних футболістів 2004-2005 р.н., Команда
футболістів 2002-2003 р.н., Команда «Харчовик» -молодіжий склад, Команда «Харчовик»
основний склад.
Головна команда міста стала фіналістом Кубку Ліги області 2015 року і за два
тури до кінця Першості Полтавської області забронювала за собою третю сходинку
турнірної таблиці.
Команда юних футболістів 2004 -2005 р.н. вийшла у фінал ДЮФЛ області, який
відбувся 14-15 жовтня у м. Миргород.
2.

ІНВАСПОРТ, бойове мистецтво «ДРАКОН»:

Регіональний турнір з бойового мистецтва «Дракон» серед дітей, кадетів,
юніорів, дорослих;
Відкритий чемпіонат Солом’янського району з бойового мистецтва «Дракон»
міста Києва;
Чемпіонат Полтавської області з легкої атлетики серед спортсменів-інвалідів;
Відкриті Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування м. Лубни;
Спортивний фестиваль в Німеччині м. Шверін;
Обласна спартакіада з рекреаційних видів спорту м.Червонозаводське.
3.

БОКС:



17-18 січня. м. Харків.

Матчева

зустріч між командами Харківської,

Сумської, Полтавської, Одеської та інших областей.


24 січня. М. Полтава. Першість ДЮСШ «Олімпійські Надії».

Призери: I місце – Лесик С., Лесик Я. II місце – Гайдар Р.


29- 31 січня. м. Харків. Регіональний Чемпіонат України з боксу серед

школярів.
Призери: I місце - Оніщенко Р.



21-22 лютого. М.Миргород. Відкритий турнір з боксу до Дня захисника

вітчизни.
Призери: I місце – Лесик С., Лесик Я.; II місце – Гайдар Р.


19-21 березня. М Суми. Турнір з боксу пам’яті капітана ЗСУ М.Савченка.

Призери: I місце – Гайдар Р. Лесик С., Оніщенко Р.; II місце – Лесик Я.


1-4 квітня. м.Полтава. Чемпіонат Полтавської обл. з боксу серед молоді та

школярів.
Призери: I місце – Лесик Я., Оніщенко Р.


8-9 травня. м.Ромни. Відкритий турнір з боксу пам’яті Карпенка С.І.



25-31 травня. м.Ужгород. Чемпіонат України з боксу серед школярів.

Призери: III місце - Оніщенко Р.


24-27 вересня. Всеукраїнський турнір з боксу до Дня м.Полтава.

Призери: I місце – Оніщенко Р., Буряк О.
Перевезення
З 2014 року в місті виникла проблема з міжміськими перевезеннями.
«Полтаваавтотранс» в 2015 році закрило кілька автостанцій в області, в тому числі, і в
нашому місті, мотивуючи її збитковістю.
Міська влада неодноразово зверталася до Прем’єр – Міністра України, міністра
транспорту, ОДА, РДА щодо вирішення питання поновлення міжміських перевезень.
Великими зусиллями вдалося поновити перевезення пасажирів по маршрутах
Лохвиця – Червонозаводське, Червонозаводське – Лохвиця. Сьогодні перевезення
здійснює перевізник Різник С.В. За день здійснюється три рейси.
Звернення громадян
Протягом 2015 року виконавчим комітетом міської ради було розглянуто 54
звернення підприємств, установ та громадян міста по вирішенню питань житлово–
комунальної сфери. Всі питання були розглянуті та частково вирішені.
Демографічна ситуація
Негативна ситуація, пов’язана з зайнятістю населення, соціальним зниженням рівня
життя вплинула на демографічну ситуацію.
Населення: 8,5 тис. мешканців міста.
В 2015 році в місті:
-

народилося 36 дітей (2014 – 58 дітей);

-

померло – 100 громадян (2014 – 150 гр.);

-

взяли шлюб – 14 пар (2014 – 28 пар).

Досить часто в Червонозаводському реєструють шлюб мешканці інших населених
пунктів району.
Офіційна інформація про додаткове фінансування об’єктів міста
Цього року вперше за останні роки (9 років) до нашого міста

повернулися

обличчям державні структури:
Постановою КМУ від 23 вересня 2015 року №734 внесено зміни до постанови КМУ
від 3.08. 2015р. №543. Відповідно з

цією постановою до об’єктів, що планується

збудувати у 2015 році в Полтавській області включено завершення будівництва школи в
м.Червонозаводське.
З Державного бюджету виділено на цей об’єкт 6 000 000 грн.
15 жовтня відбулася 32 сесія Лохвицької районної ради.
На сесії слухалося питання «Про доповнення Програми економічного та
соціального розвитку Лохвицького району на 2015 рік».
Цим рішенням для об’єктів м.Червонозаводське виділено:
1.Червонозаводська ЗОШ I-III ступенів №2:
- Капітальний ремонт даху – 285 780 грн.;
- Капітальний ремонт одного стояка системи водопостачання та водовідведення –
128 000 грн.
2. Червонозаводська амбулаторія №2:
- Встановлення газового котла та реконструкція системи опалення – 120 000 грн.
3. Червонозаводська музична школа:
- Ремонт актового залу – 88 220 грн.
Публічність
Хочу відмітити, що у 2015 році міська рада працювала над питанням відкритості і
прозорості своєї роботи. Змінена інтернет – сторінка міста, сьогодні нею зручніше
користуватися. Всі рішення ради і виконкому, новини розміщуються на веб–ресурсі.
В 2015 році ми випустили дев’ять номерів міської інформаційної газети
«Червонозаводський вісник», яку розповсюджуємо серед місцян. На сторінках газети
висвітлюються новини міста, а також друкуються проекти і рішення ради та виконкому.
Забезпечене систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення публічної
інформації про нашу діяльність, створена процедура прозорості прийняття нормативних
документів. Наш рівень співпраці влади і міської громади – це рівень партнерства і довіри.
Незважаючи на економічну нестабільність, нам є чим пишатися. Наведені у звіті
дані засвідчують, що саме Червонозаводське є перспективним містом регіону.

Наші здобутки – це

щоденна спільна робота депутатів, членів виконкому та

працівників апарату міської ради.
Упевнений, що нам є що протиставити спокусі популізму, пустослів’я і
бездоказовій риториці.
Ми маємо нові амбітні проекти і впевнений, що разом втілимо їх у життя.
Хочу подякувати Вам, шановна червонозаводська громадо, за підтримку,
розуміння, і плідну працю.
Бажаю всім міцного здоров’я, оптимізму, миру, злагоди, активної громадянської
позиції та єдності на шляху розбудови рідного Червонозаводського і України.
Слава Україні!
Червонозаводський міський голова
Віталій Сидоренко

