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Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 

Від 25.01.2019 р. №  4 

 

Про виконання програми  

економічного і соціального 

розвитку міста за 2018 рік. 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  

 

Вирішили: Затвердити звіт про виконання програми  економічного і соціального 

розвитку міста за 2018 рік (додається). 
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ЗВІТ  
По виконанню «Програми економічного і соціального 

розвитку міста Заводське Лохвицького району  
Полтавської  області  на 2018 рік».  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ОБ’ЄКТІВ  
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА. 

 
1. Поточний та капітальний ремонти закладів охорони здоров’я, освіти, 

культури та інших соціальних об’єктів. 
Проведено: 
-реконструкцію даху ДНЗ «Теремок» на суму 219 993,00 грн. (завершення); 
- поточний ремонт каналізаційної мережі ДНЗ «Теремок» на суму 15 128,88 
грн.; 
- капітальний ремонт спорткомплексу по вул. Матросова, 15а (виготовлена 
проектно-кошторисна документація на «Проектно-вишукувальні роботи 
по капітальному ремонту фасаду та благоустрою спорткомплексу» (22 223 
грн.); 
- встановлено охоронну сигналізацію в будівлі спорткомплексу по вул. 
Матросова, 15а на суму 22 694,04 грн.; 
- поточний ремонт системи опалення МБК № 2 на суму 40 438,85 грн.; 
- вогнезахисний обробіток дерев’яних елементів горища  ДНЗ «Теремок» по 
вул. Озерній,9 та горища будівлі Спорткомплексу по вул. Матросова, 15а; 
- поточний ремонт огорожі ДНЗ «Малятко» на суму 48 615,54 грн. 
Додаткові заходи: 
- придбання меблевої стінки, стільців та інших меблів в приміщення 
Спорткомплексу по  вул. Матросова, 15а на суму     107 763,00 грн.; 
- придбання спортивного інвентаря в приміщення Спорткомплексу по  вул. 
Матросова, 15а на суму  198 997,68 грн.; 

2. Реалізація проекту «Впровадження енергозберігаючих заходів: 
«Реконструкція нежитлової будівлі  поліклінічного відділення по        вул. 
Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон, дверей та  інженерних мереж 
майнового комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвицького 
району Полтавської області». 
- Виконано будівельних робіт на загальну суму 1 152 122,00 грн. (роботи 

тривають); 
- Послуги з авторського нагляду за будівництвом об’єкта на суму 2 700,00 

грн; 
- Послуги з технічного нагляду за будівництвом об’єкта на суму 20 997,00 

грн; 
Придбання в МБК № 1: 

- ялинкових прикрас на суму 12 510,00 грн; 
Придбання в МБК № 2: 

- ліри та пюпітру на суму 3 770,00 грн; 
Придбання для ДНЗ «Теремок»: 

- канцтоварів на суму 8 000,00 грн; 
Придбання для ДНЗ «Малятко»: 

- канцтоварів на суму 11800,00 грн; 
- конфорок електричних та перемикачів на суму 5 640,00 грн; 
- миючих засобів та господарчих товарів на суму 25 439,00 грн. 

Придбання для обох ДНЗ: 



- шаф, столів, лавочок на суму 58 510,00 грн; 
- матраців, наматрацників, постільної білизни на суму 63 560,00 грн;   
- телевізорів, пилососа, чайника, праски, принтера, пральної машини 

посуду на суму 63 560,00 грн.; 
- придбання медичних препаратів та ліків на суму 6 000,00 грн. (ДНЗ 

«Теремок» та «Малятко».) 
Додаткові заходи: 

- придбання торгівельного павільйону для Червонозаводського 
комунального ринку на суму 198 000,00 грн.  
 

3. Виготовлення проектно-кошторисних документацій з реконструкції чи 
капітального, поточного ремонту об’єктів соціальної інфраструктури та їх 
фінансування. 
- експертиза проектно-кошторисної документації на об’єкт «Капітальний 
ремонт фасаду та благоустрою спортивного комплексу по вул. Матросова, 
15а в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області» на суму 
1842,00 грн.; 
- виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт «Технічне 
переоснащення мереж внутрішнього електропостачання нежитлової 
будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а майнового комплексу 
АЗПСМ № 1 Заводської міської ради Лохвицького району Полтавської 
області» на суму 4 953,00 грн.; 
- експертиза проектно-кошторисної документації на об’єкт «Технічне 
переоснащення мереж внутрішнього електропостачання нежитлової 
будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а майнового комплексу 
АЗПСМ № 1 Заводської міської ради Лохвицького району Полтавської 
області» на суму 3 240,00 грн.; 

4. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 
очисних споруд в м. Заводське. 
- виготовлена проектно-кошторисна документація на об’єкт 

«Будівництво очисних споруд (каналізаційні мережі) м. Червонозаводське  
Лохвицького району» (замовник КП «Комунсервіс»). 

 
 

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО 
ПОКРИТТЯ, ТРОТУАРІВ, ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ ВУЛИЦЬ МІСТА. 

 
1. Капітальний та поточний ремонт доріг з твердим (асфальто-бетонним) 

покриттям, в тому числі на умовах спів фінансування з ОДА. 
-капітальний ремонт дороги по вул. Заводській на суму 224 997,92 грн. 
(завершення); 
- капітальний ремонт благоустрою частини вул. Шкільної на суму 
200 000,00 грн.; 
- поточний ремонт доріг по вулицях Матросова, Пушкіна, Робітничій, 
Чернишевського, Академіка Пономаренка, Польовій, Озерній, Шевченка, 
Л. Українки, Проектній, Полтавській, Садовій, Веселій, Абрикосовій, 
Академіка Пономаренка, Мирній, І пров. Садової на загальну суму 



809 320,73 грн; 
2. Капітальний та поточний ремонт доріг міста без твердого (асфальто-

бетонного) покриття. 
- влаштування щебеневого покриття доріг по вулицях Затишній, 
Космічній, Горянській, Привокзальній, Зоряній, Ватутіна (в межах 
будинків № 82-96), Сульській (проїзд до цвинтаря), провулку Кутузова на 
загальну суму 603 664,64 грн. 

3. Нанесення дорожньої розмітки на вулицях міста. 
- придбання фарби для дорожньої розмітки на суму 18 128,00 грн.; 
- нанесення дорожньої розмітки по вул. Матросова, Полтавській, 
Шкільній та інших. 

4. Встановлення та ремонт дорожніх знаків. 
- проведено поточний ремонт дорожніх знаків на вулицях: Озерна, 
Шкільна, Полтавська, Ватутіна, Перемоги та інших. 

5. Поточний ремонт тротуарів. 
- поточний ремонт тротуарів по вул. Проектній, на прибудинковій 
території вул. Озерна, 14, на території ДНЗ «Малятко» на суму 
281 128,60 грн.; 

6. Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному 
ремонту доріг (вулиць) міста. 
Виготовлено по наступних об’єктах: 
- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення 01712162 Млини-Піски в межах вулиці Ватутіна м. 
Заводське Лохвицького району Полтавської області» на суму 75 800,00 
грн.; 
- «Капітальний ремонт благоустрою частини вул. Шкільної в  м. 
Заводське Лохвицького району Полтавської області» на суму 3231,90 грн. 
-здійснення технічного нагляду за ремонтом доріг на суму 43 960,00 грн. 
- технічна інвентаризація об’єктів комунальної власності 
територіальної громади на суму 3 600,00 грн. 
 
Позапланові роботи: 
- поточний ремонт асфальто-бетонного покриття проїздів на 
прибудинкових територіях по вулицях Проектій, 8 та Полтавській, 11 на 
суму 117 524,91 грн.  
 

РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ. 
 

1. Будівництво вуличних кооперативних водогонів для населення (сприяння 
і спів фінансування міської ради в будівництві) – при умові кооперування 
коштів. 
В 2018 році звернень від вуличних кооперативів до міської ради не 
надходило. Дане питання пропонується включити в «Програму 
економічного і соціального розвитку міста Заводське Лохвицького району 
Полтавської  області  на 2019 рік». 

2. Реалізація міської програми «Заміни вводів систем водопостачання 
багатоквартирних житлових будинків в  м. Заводське, Лохвицького 



району, Полтавської області» (на 2016 – 2021 роки). 
Проведено заміну вводу системи водопостачання в багатоквартирному 
будинку по вул. Проектній, 7. 

3. Поточний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж. 
- поточний ремонт водогону по вул. Сковороди на суму 37 816,76 грн.; 

4. Виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву мережі 
водопостачання для житлового масиву «Брисі». 
-проведено інженерно-геодезичні вишукування на об’єкт «Будівництво 
водогону на масиві «Брисі» в м. Заводське Лохвицького району 
Полтавської області» на 59 512,00 грн.; 
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на об’єкт 
«Будівництво водогону на масиві «Брисі» в м. Заводське Лохвицького 
району Полтавської області» на 155 000,00 грн; 

5. Влаштування огорожі свердловин водопостачання на території міста. 
Дане питання пропонуватиметься для включення в Програму 
економічного і соціального розвитку м.Заводське на 2019 рік. 

6. Влаштування огорожі на території місця видалення ТПВ (с. Вишневе). 
Дане питання пропонуватиметься для включення в Програму 
економічного і соціального розвитку м.Заводське на 2019 рік                   
(виготовлено проектно-кошторисну документацію на об’єкт 
«Капітальний ремонт полігону твердих побутових відходів по вул. 
Промисловій, 6 в с. Вишневе Лохвицького району Полтавської області» на 
суму 6 000,00 грн., який є складовою частиною Проекту «Удосконалення 
збору ТПВ в м. Заводське та сусідніх сільських громадах»). 
 
 

ЗАХОДИ В СФЕРІ  БЛАГОУСТРОЮ. 
 

1. Проведення двомісячника чистоти та благоустрою. 
Згідно рішення виконавчого комітету від 14.03.2018 року за № 35 з 2 
квітня по 1 червня в місті проводився двомісячник чистоти, благоустрою 
та озеленення. Про хід виконання заходів двомісячника було прийнято 
виконавчим комітетом відповідне рішення від 15.06.2018 року № 70. 

2. Очистка території міста від несанкціонованих сміттєзвалищ. 
- За 2018 рік на території міста ліквідовано 297 несанкціонованих 
сміттєзвалищ. Обсяг зібраного та вивезеного на полігон ТПВ сміття 
становить більше ніж 4 500 м3. 

3. Видалення старих, уражених омелою та таких, які загрожують життю 
людей та будівлям, дерев. Обрізка дерев на вулицях міста та прилеглих 
територіях. 
- На протязі року проводилася обрізка близько 250 сухостійних та 
вражених омелою дерев (паркова територія по вул. Матросова, Озерна, 
міські цвинтарі та вулиці міста). 

4. Скошування трави, боротьба з карантинними рослинами. 
- Проведено працівниками КП «Комунсервіс» та відділом благоустрою 
міської ради скошування карантинних рослин на міських стадіонах, 



паркових територіях, дитячих майданчиках, узбіччях доріг та тротуарів 
(більше 10 000 м2). 

5. Поточний ремонт, приведення в належний стан елементів благоустрою 
(парканів, огорож, обладнання дитячих, спортивних майданчиків, 
декоративних фонтанів, інших елементів благоустрою визначених 
законодавством) в тому числі і в місцях відпочинку громадян. 

- поточний ремонт паркану та штучної водойми по вул. Матросова на 
суму 63 995,10 грн.; 

- поточний ремонт вбиральні в парковій зоні по вул. Озерній, 20е  
Поточний ремонт обладнання дитячих та спортивних майданчиків, 
лавок та смітничок на вул.Озерна, Матросова, Полтавська та інших на 
суму 22 186,76 грн. 

6. Придбання саджанців дерев та кущів для озеленення території. 
Висадження квітів у відведених місцях та утримання квітників в 
належному стані. 
- Проведено озеленення міста, а саме: висаджено близько 700 саджанців 
різних порід дерев та 200 саджанців. Безпосередню участь в озелененні 
приймали педагоги, студенти, учні навчальних закладів, трудові 
колективи підприємств, установ, організацій, підприємці та працівники 
міської ради. 

7. Приведення в належний стан, утримання пам’ятників, декоративних 
елементів та інших малих архітектурних форм. 
- Приведено в належний стан пам’ятники в місті, підтримуються в 
належному стані поховання загиблих воїнів. 

8. Проведення поточного ремонту пожежних гідрантів. 
- Встановлені вказівники «ПГ» за адресами: вул. Ватутіна, 50а/2а;  вул. 
Шкільна, 3; вул. Проектна, 8; вул. Полтавська, 11. 

9. Проведення поточного ремонту, утримання в належному стані автобусних 
зупинок. 
- Приведено в належний стан та відремонтовано лавки, пофарбовано та 
побілено зупинки. 

10.  Реалізація міської програми «Правопорядок». 
- налаштовано мережу відеоспостереження на суму 12 000,00 грн. 
За звітний період 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 були задіяні чотири члени 
громадського формування «Правопорядок». 
Під час чергувань велась профілактична робота з неповнолітніми по 
дотриманню режиму перебування на території міста у вечірній час, 
розпивання спиртних напоїв. 
Патрулювання здійснювалось по затверджених маршрутах. Особлива 
увага зверталась на збереження комунальної власності міста. 
Попереджено декілька крадіжок 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.  
Були виявлені особи, що вживали алкогольні напої в громадському місці. 
На основі цього складено 6 протоколів за І ст. 178, 173 КупАП України – 
порушникам винесено попередження 
Під час патрулювання з працівниками поліції здійснювалася перевірка 
осіб, що перебувають під адміністративним наглядом. 
12.10.2018р. складено адмін. протокол за частиною ІІст. 173 КупАП 
України на гр. Л.В.М.  – винесено попередження.  
Систематично припиняли порушення санітарних норм на міському 
басейні та пляжах р.Сула., а також проводились профілактичні бесіди 
про недопущення розпиття спиртних напоїв поблизу місць масового 
відпочинку громадян. 
За звітний період по міській програмі «Правопорядок» встановлено 6  
камер відеоспостереження.  
Проведено профілактичні бесіди по недопущення розпиття спиртних 
напоїв та збереження комунальної власності серед студентів 
Лохвицького механіко-технологічного коледжу Полтавської державної 
аграрної академії.  
Проведено профілактичні бесіди з мешканцями м. Заводське 2002р. 
народження, які порушували режим перебування неповнолітніх в 
громадських місцях після 22.00 год. вечора. 
Разом з працівниками поліції систематично проводяться рейди на 
рахунок виявлення та документування випадків незаконного обігу 
наркотичних речовин.  
Проведено індивідуальні профілактичні бесіди з громадянами які схильні 
до вживання алкогольних напоїв та наркотичних засобів. Всього 
проведено 8 бесід. 

11.  Реалізація міської програми «Вуличне освітлення». 
- проведено ремонт мережі вуличного освітлення на загальну суму 
179 501,94 грн.;   

12.  Придбання елементів благоустрою та їх встановлення. 
Придбання: 
-  вуличних урн на суму 5 740,00 грн.; 
-  насоса з насадкою на суму 9 226,00 грн.; 
- дитячого ігрового обладнання на суму 187 650,00 грн. 

13. Придбання   автомобіля-сміттєвоза з боковим завантаженням СБМ –   
301/2, на базі шассі МАЗ – 4371. 
- дане питання пропонуватиметься для внесення в Програму 
економічного і соціального розвитку м. Заводське на 2019 рік. 
Упорядкування території та поточний ремонт пам’ятного знаку жертвам 
Голодомору (на масиві «Брисі»). 
- поточний ремонт пам’ятника Голодомору на суму 13 501,18 грн. 

14. Влаштування елементів благоустрою (воріт, паркану) на  міських 
цвинтарях. 
- дане питання пропонуватиметься для внесення в Програму 
економічного і соціального розвитку м. Заводське на 2019 рік. 



Додаткові роботи: 
- очищення доріг від снігу на суму 55 275,00 грн; 
- придбання бензотримерів на суму 26 958,00 грн. 
 

 
КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ТА СПОРТИВНІ ЗАХОДИ. 

 
1. Організація та проведення різноманітних заходів в місті. Реалізація 

міської програми розвитку культури та творчості. 
Проведені заходи по МБК № 1 в 2018 році: 
13.01- дитяча християнська вистава з м.Полтава; 
19.01-театралізація та проведення свята Водохреща; 
22.01- Дитячий флешмоб до Дня Соборності України 
26.01- усний журнал «Голокост у пам’яті… Це – вічний біль»; 
29.01- година патріотизму у рамках відзначення 100-річчя бою під 
Крутами; 
31.01- випускний вечір студентів ЛМТКПДАА; 
03.02 - участь хореографічного колективу «Пролісок» у Міжнародному 
дитячому фестивалі «Мистецькі барви» (Чернігівська обл.); 
10.02 - літературно-поетичний вечір із запрошеними поетами 
смт.Шишаки та м.Полтава; 
15.02 - вечір пам’яті до Дня виведення військ з країни Афганістан та 
учасників бойових дій на території інших держав; 
16.02 - святкова концертна програма до Дня закоханих «Всі барви 
кохання»; 
20.02 - година мужності до Дня Героїв Небесної Сотні; 
21.02 - літературні читання до Дня рідної мови; 
23.02 - виставка дитячих малюнків до Дня Державного Герба України; 
24.02 - участь духового оркестру у концерті Токарівського СБК; 
01.03 - благодійний концерт-вистава у підтримку онкохворих дітей. 
Київський цирк «Галактика»; 
03.03 - ювілейний творчий вечір з нагоди 25-річчя створення рок-гурту 
«Крок-Бенд»; 
06.03- літературний флешмоб «Тарасові слова – то правда жива»; 
07.03 - концертна програма до 8 Березня «Святковий капкейк коханій 
жінці»; 
09.03 - дитячий вокальний флешмоб до Дня Державного Гімна України; 
10.03 - поетична вітальня з А.Ложечником; 
10.03 - участь солістів вок.студії в обласному етапі фестивалю сучасної 
пісні та поп.музики «Червона Рута» (м.Полтава); 
17.03- творчий звіт МБК №1 у рамках ІІ туру звітів закладів культури 
району «Барвисті джерела талантів»; 
30.03 - участь хореографічного колективу «Пролісок» в обласному 
конкурсі народно-сценічного танцю «Джерела надій» (м.Гадяч); 
30.03 - участь солістів вок.студії в обласному конкурсі «Душі пісенної 
криниця» (м.Гадяч); 
01.04 - районний фестиваль гумору та жартів «ХРУЩ»; 



04.04 - майстер-клас для дітей «Пишу писанку, малюю крашанку»; 
05.04 - виставка студії декоративно-ужиткового мистецтва «Святкова 
Пасха»; 
14.04 - участь хореографічного колективу «Пролісок» у відкритому 
молодіжному турнірі хореографічного мистецтва «The Star Stage» 
(м.Полтава); 
20.04 - звіт Заводської дитячої музичної школи; 
21.04 - заключний звіт закладів культури Лохвицького району «Барвисті 
джерела талантів»; 
25.04 - година-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії; 
26.04 - виступ хореографічного колективу «Пролісок» на Обласному 
семінарі-практикумі завідувачів методичними кабінетами в «Новій 
українській школі»; 
05.05 - християнські читання. Робота дитячої мистецької студії; 
06.05 - участь в Обласному святі духової музики та марш-параді духових 
оркестрів; 
08.05 - тематичний вогник до Дня пам’яті та примирення; 
09.05 - урочистий мітинг «Будь славен, День Святої Перемоги»; 
09.05 - участь духового оркестру в урочистому мітингу в м.Лохвиця; 
17.05 - фотогодина до Дня жертв пам’яті геноциду кримсько-татарського 
народу; 
18.05 - молодіжна акція національної єдності «Вишиванку одягай – 
Україну кохай»; 
18.05- майстер-класи з технології вишивки. Зустріч з майстрами; 
19.05 - молодіжний квест до Дня Європи; 
21.05 - інформаційна година до Дня пам’яті жертв політичних репресій; 
22.05-29.05 - участь Народного ансамблю танцю «Веселка» в 
Міжнародному фестивалі фольклору та сучасного мистецтва «Le Spiegge 
D’Italia» (Італія); 
27.05- участь хору «Явір» у Регіональному фестивалі хорового 
мистецтва ім.А.Авдієвського «Пісня над Дніпром» (м.Київ); 
27.05-участь духового оркестру у Святі духової музики (с.Гільці); 
01.06 - XVIII відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості 
«Веселкові кольори»; 
02.06 - участь хореографічного колективу «Пролісок» у хореографічному 
конкурсі-турнірі «Пластилін»;  
06.06 - дитячий проект учасників театральної студії «Моє перше бліц-
інтерв’ю» до Дня журналістики; 
13.06 - виступ учасників творчих колективів на навчальних зборах 
особового складу стрілецької роти у рамках підготовки підрозділу 
Полтавської бригади територіальної оборони; 
22.06 - мітинг до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні та початку ВВВ; 
23.06 - Holly-фест та молодіжна святкова дискотека до Дня молоді та 
Конституції України; 
24.06 - участь у районному фестивалі «Молодіжний простір»; 
04.07- виступ духового оркестру у районних урочистостях з нагоди 



відзначення Дня поліції; 
06.07 - участь у святковому дійстві на Івана Купала; 
10.07-15.07 - тиждень сімейних цінностей; 
22.07 - звукозапис переможців фестивалю «Веселкові кольори»  в студії 
професійного звукозапису; 
28.07-29.07 - Дніпровський цирк «Шапіто»; 
09.08 -виставка дитячих картин «Пригоди кота Мудрика рідним містом»; 
23.08 - участь у святкових урочистостях до Дня Державного Прапора 
України; 
24.08 - участь в Арт-пікніку до Дня Незалежності України; 
24.08 -літературно-патріотична платформа до Дня Незалежності 
України; 
24.08 - дитячий флешмоб повітряних зміїв до Дня Незалежності України;  
26.08 - участь у фестивалі народної творчості на Національному 
Сорочинському ярмарку; 
03.09 - виступ Народного ансамблю танцю «Веселка» на міському святі 
Першого дзвоника; 
05.09 - робота відеотеки «100 років з Дня початку «червоного терору»; 
10.09- зустріч з волинським мандрівником шевченкознавцем 
Р.Теліпським у рамках проекту «Піша Хода «Тарасів дороговказ – 2»; 
12.09 - урочисте покладання квітів до пам’ятника Невідомому Солдату 
та Героям України до Дня визволення міста Заводського та Лохвицького 
району; 
13.09 - циркова вистава (Київський цирк); 
комплекс заходів по відзначенню Дня міста: 
14 вересня: 
- ІІ-ий  фестиваль-дефіляда кулінарного мистецтва Green-пікнік «Страви 
на мангалі»; 
- виступ творчого колективу Яхниківського СБК; 
- виступ музичного гурту «Смоляни» (Чернігівська обл.); 
- виступ гурту барабанщиків «Live Drums Show» (м.Полтава); 
- Fire-шоу від гурту «Агній» м.Прилуки). Святковий фейерверк; 
15 вересня: 
 - відкритий конкурс дитячого транспорту «Мій перший сімейний 
екіпаж»; 
- презентація книги «Моє маленьке місто Заводське» в ДНЗ «Теремок»; 
- авторська виставка фоторобіт «Заводське – 90» в ДНЗ «Теремок»; 
 -  сімейна спорт-естафета; 
- арт-флешмоб для дітей. Виставка готових робіт. Виготовлення 
символічного оберегу міста; 
- майстер клас від професійного художника олійними фарбами; 
- вечірній відеосеанс мультфільмів під відкритим  небом; 
- дитяча «холлі»-дискотека. Святковий фейерверк; 
16 вересня: 
- ІІ-ий фестиваль інструментальної музики «В діапазоні чарівних 
мелодій»; 
- майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва, робота 



опішнянських майстрів; 
- малюнок на асфальті «Кольорами щастя малюю рідне місто»; 
- районний фестиваль-конкурс поштарів; 
- дитячий святковий флешмоб. Робота відеолокації «З найкращими 
побажаннями в майбутнє»; 
- концертна програма за участю рок-групи «Крок-Бенд»;  
- концерт гурту «Діти Фрістайла» (м.Полтава).Святковий фейерверк. 
29.09 - виступ творчих колективів МБК №1 на День с.Яхники; 
02.10 - благодійний захід. Допомога для малозабезпечених сімей; 
05.10 - виступ дитячих колективів на святковому концерті до Дня 
працівників освіти; 
13.10 - святкові урочистості до Дня козацтва, Святої Покрови та Дня 
Захисника України «Свята Покрова – козаку опора»; 
14.10 - переатестація творчих колективів для підтвердження звання 
«народний»; 
17.10 - шоу ростових ляльок (Київська творча група); 
29.10-31.10 - «Школа успіху» для дітей старшого шкільного віку в 
рамках Всеукраїнського проекту за підтримки братів Кличків; 
31.10 - звіти худ.самодіяльності загальноосвітніх шкіл району; 
02.11- година пам’яті «310 років з Дня Батуринської трагедії»; 
09.11 - виступ студії естрадного вокалу «Голден войс»  на районних 
урочистостях з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та 
майстрів народного мистецтва; 
17.11 - участь хореографічного колективу «Пролісок» в Обласному 
телешоу-конкурсі «Естрадна веселка»; 
21.11 - година патріотизму до Дня Гідності та Свободи України; 
22.11 - вечір-реквієм до Дня 85-х роковин Голодомору в Україні; 
25.11 - ювілейний концерт «Народу рідного душа у пісні українській 
переллється» Народного хору української пісні «Явір».Звіт МБК №1; 
01.12 - ІІ Відкритий фестиваль-конкурс народного хорового мистецтва 
ім.В.Міщенка; 
03.12 - молодіжний виховний захід «Разом скажемо СНІДу – ні!»; 
06.12- виставка дитячих малюнків «Героїв стежина – від батька до сина» 
до Дня Збройних Сил України; 
06.12 - виступ учасників художньої самодіяльності на студентському 
КВК; 
07.12 - дитяча ділова гра-коло «Я – лідер» до Дня місцевого 
самоврядування; 
15.12 - участь Народного ансамблю танцю «Веселка» у Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі мистецтв «Сяйво ПервоЦвітів»; 
15.12 - участь солістів духового оркестру у Всеукраїнському фестивалі-
конкурсі мистецтв «Сяйво ПервоЦвітів»; 
16.12 - благодійний захід. Допомога для малозабезпечених сімей; 
19.12 - відкриття міської ялинки; 
19.12 - святковий концерт «Брами всі повідчиняю я зимі і Миколаю»; 
22.12 - вітання від Св.Миколая і дит.театру для дітей працівників ЛМТК 
ПДАА; 



23.12 - концерт Заслуженого артиста України Віктора Павліка; 
27.12 - щедрування творчих колективів міста; 
28.12 - виступ хореографічного колективу «Пролісок» на Новорічному 
ранку в ОЗ «Заводська ЗОШ І-ІІІст.№1». 
 
Проведені заходи по МБК № 2 в 2018 році: 
19.01. - участь у святкуванні Водохреща (творчі колективи: «Злагода», 
«Веселий Вулик»);  
04.03. - концерт до Дня 8 Березня (творчі колективи:«Злагода», «Веселий 
Вулик», духовий  оркестр); 
10. 03. - звітний концерт колективів МБК №2  «Злагода», «Веселий 
Вулик», духовий оркестр. 2-й тур; 
01.04. - участь у районному фестивалі-конкурсі гумору та жартів 
«Хрущ» (учасник художнього колективу «Злагода», П.Потапенко, 
«Веселий Вулик»);  
15.04 -  участь у концерті з нагоди 70-річчя викладача Лучанської МШ 
Корольова А.П. (духовий оркестр МБК№2);  
08.04. - участь у заключному концерті переможців районного огляду-
конкурсу «Барвисті джерела талантів» (творчі колективи: «Злагода», 
«Веселий Вулик»); 
06.05. - участь в обласному марш-параді духових оркестрів (духовий 
оркестр МБК №2); 
08.05. - участь у заході до Дня Пам’яті та примирення (духовий оркестр 
МБК №2); 
08.05-концерт до дня Пам’яті та примирення (творчі 
колективи:«Злагода», «Веселий Вулик», духовий оркестр); 
09.05. – урочистий мітинг до Дня Пам’яті та примирення (творчі 
колективи: «Злагода», духовий оркестр); 
11.05. - концерт до Дня матері (творчий колектив «Злагода»); 
13.05. - участь у концерті, присвяченому Дню матері. Обласний огляд-
конкурс родинних та сімейних ансамблів «Роде наш красний» (творчий 
колектив «Злагода»); 
15.05. - участь у святкуванні Дня села Гільці (духовий оркестр МБК 
№2); 
27.05. - участь у районному фольклорному фестивалі «Ой, Трійце,зелен-
свято» (творчі колективи: «Злагода», «Веселий Вулик»); 
26.05. - участь у випускному вечорі (духовий оркестр МБК №2); 
24.06. - участь у районному фестивалі молоді «Єдиний простір» 
(молодший склад творчого колективу «Злагода»);        
28.06. - участь у концерті присвяченому Дню прикордонника (духовий  
оркестр МБК №2); 
06.07. - театралізоване дійство «На Івана, на  Купайла» (творчі 
колективи: «Злагода», «Веселий Вулик», учасники дитячої 
самодіяльності ЗОШ №2); 
11.08. - участь у святкуванні Дня  села Гаївщини (творчі колективи: 
духовий оркестр,«Веселий Вулик»); 
18.08. - участь у Всеукраїнському сільському фестивалі-конкурсі 



«Боромля-2018» (творчий колектив «Веселий Вулик»); 
23.08. - святкування Дня прапора, Дня села та Дня Незалежності (творчі 
колективи: «Злагода», «Веселий Вулик», духовий оркестр, запрошений 
колектив Гадяцького БК «Тоніка»); 
25.08. - участь в обласному національному огляді-конкурсі «Чиста  
Криниця» (творчі колективи:«Злагода», «Веселий Вулик»); 
26.08. - участь у святкуванні Дня села Вікторії ( колектив«Веселий 
Вулик»); 
01.09.- участь у концерті, присвяченому 40-й річниці з дня відкриття 
Лучанської С/Ш (духовий оркестр МБК№2);  
09.09. - участь у Регіональному конкурсі, присвяченому пам’яті поета-
пісняра  Д.О. Луценка «Осіннє золото» (колектив «Злагода»); 
16.09. - участь у II-му фестивалі інструментальної музики з нагоди 90-ї 
річниці м. Заводське (духовий оркестр МБК №2); 
29.09. - участь в обласному фестивалі «Воздвиженський ярмарок» 
(колектив  «Веселий Вулик»); 
14.10.- захист та отримання звання «Народного колективу» (творчі 
колективи: «Веселий Вулик», «Злагода», духовий оркестр); 
18.10. - концерт до Дня сільського господарства (колектив «Злагода»); 
24.10. - громадський захід присвячений пам’яті жертв голодомору                  
32-33р.р.;   
08.12. - концерт до Дня місцевого самоврядування (колективи: 
«Злагода», «Веселий Вулик», духовий  оркестр); 
27.12. - участь у проведенні Новорічних  щедрівок (колективи: 
«Злагода», «Веселий Вулик»); 
28.12. - Новорічний концерт (колективи: «Злагода», «Веселий Вулик», 
духовий  оркестр). 
 
Розвиток спорту, реалізація міських спортивних програм. 
Заводська міська рада всебічно підтримує розвиток спорту. З міського 
бюджету у 2018 році на фінансування програм по підтримці фізичної 
культури і спорту виділено 303563,50 грн., на утримання спортивних 
споруд – 118028,86 грн. 
В місті реалізуються різні спортивні програми: 
1. Розвиток аматорського футболу в м. Заводське: 
- з 28.04 по 20.10 міська футбольна команда «Харчовик» приймала 
участь у Першості Полтавської області; 
- з 17.05 по 17.10 міська футбольна команда 2003-2004 р.н. приймала 
участь у Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області; 
- з 18.05 по 17.10 міська футбольна команда 2005-2006 р.н. приймала 
участь у Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області. 
2. Розвиток та підтримка  спортсменів бойового мистецтва 
«Дракон»,  баскетболістів, волейболістів, шахістів, тхеквондо, муай-
тай, кікбоксингу м. Заводське: 
- 21.01 в м. Київ Відкритий регіональний кубок України з бойового 
мистецтва «Дракон»; 
- 25.06 в м. Кропивницький відкритий Чемпіонат Кіровоградської 



області з тхеквондо; 
- 28.10 в м. м. Кропивницький  Відкритий всеукраїнський фестиваль 
бойових мистецтв з тхеквондо. 
3. Програма розвитку боксерського клубу «АЛЕКС»:  
15-31 січня м. Ромни. Навчально-тренувальний збір до чемпіонату 
України. Молодь. 
1-3 лютого м. Полтава. Чемпіонат Полтавської обл. юніори 2002-2003р.н. 
12-18 лютого м. Херсон. Чемпіонат України молодь. 
1-3 березня м. Миргород. Відкритий турнір з боксу до Дня захисника 
вітчизни. 
13-15 квітня м. Полтава. Першість Полтавської обл. по фізкультурно - 
спортивному товариству «Динамо». 
18-22 квітня м. Біла Церква. Міжнародний турнір  Поповича. 
11-12 травня. м.Ромни. Відкритий турнір з боксу пам’яті Карпенка С.І.      
18-20 травня.  м. Гадяч. Всеукраїнський турнір Ісмєтова О.О. 
13-16 вересня м Решетилівка. Чемпіонат Полтавської обл.. юніори, 
юнаки. 
12-14 жовтня. м. Ромни. Відкрита першість Сумської обл. 
18-20 жовтня м. Полтава. Чемпіонат Полтавської обл. молодь. 
27 жовтня  м. Полтава. Першість  «Олімпійські надії».  
5-11 листопада м. Житомир.  Чемпіонат  України серед молоді. 
 
Проведення турнірів: 
- з настільного тенісу (6000 грн.); 
- з мініфутболу (6000 грн.); 
  
Придбання: 
- бутсів на суму 40 000,00 грн; 
- футбольного одягу на суму 13 700,00 грн; 
- футбольних м’ячів на суму 16 300,00 грн; 
- баскетбольних м’ячів на суму 5 000,00 грн; 
- спортивного обладнання на суму 7 369,20 грн; 
- шлемів боксерських на суму 2 630,80 грн; 
- медалей, статуеток на суму 1 572,50 грн.   
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