
 

                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 17.01.2020 р. № 3 

 

Про виконання програми  

економічного і соціального 

розвитку міста за 2019 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 2019 рік (додається). 

 

 

 

 

               Міський голова                                                    Віталій СИДОРЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЗВІТ ПО ПРОГРАМІ 
 

економічного і соціального розвитку міста  
Заводське Лохвицького району  

Полтавської  області  за 2019 рік.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ОБ’ЄКТІВ  

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ. 
 

1. Поточний та капітальний ремонти закладів охорони здоров’я, 
освіти, культури та інших соціальних об’єктів.  
Виконано: 

- Поточний ремонт електрообладнання нежитлової будівлі по     
вул. Ватутіна, 171 м. Заводське (Земська школа) – на суму               
5 784,00 грн; 

- Поточний ремонт каналізаційної мережі ДНЗ «Малятко» - на 
суму  92 255,77грн; 

- Поточний ремонт мережі водопостачання ДНЗ «Малятко» - на 
загальну суму 16 618,30грн; 

- Поточний ремонт покрівлі ДНЗ «Малятко» - на суму                     
27 940,25 грн; 

- Поточний ремонт системи електропостачання ДНЗ «Малятко»  
– на суму 12 790,00 грн; 

- Поточний ремонт системи опалення ДНЗ «Малятко» – на суму         
70 981,00 грн; 

- Поточний ремонт приміщення ДНЗ «Теремок» – на суму              
147 497,00 грн; 

- Поточний ремонт теплогенераторної ДНЗ «Теремок» – на суму         
15 512,00 грн; 

- Капітальний ремонт по облаштуванню спортивного майданчика 
(баскетбольний майданчик)за адресою: вул. Матросова,                
м. Заводське Лохвицького району – на суму   446 113,97 грн. 
Додатково придбано: 

- Музичні інструменти для МБК №1 – на суму    163 628,00 грн; 
- Музичний духовий інструмент труба-бас – на суму 20 000,00 грн; 
- Планшети, мольберти для МБК №1 – на суму 8 800,00 грн; 
- Шафа холодильна для ДНЗ «Малятко»   – на суму 29 500,00 грн;  
- Водонагрівач для ДНЗ «Малятко» – на суму 5 780,00 грн; 
- Лінолеум, плінтуса для МБК №1 – на суму 6 579,50 грн; 
- Карнизи, фіранки для ДНЗ «Малятко» – на суму 7 500,00 грн; 
- Новорічні гірлянди для МБК №1 – на суму 33 169,85 грн; 
- Хореографічний станок для МБК №1 – на суму 3 700,00 грн; 
- Столи, шафи, тумби для МБК №1 та МБК № 2  – на суму             

40 140,00 грн; 
- Вуличні тренажери та спортивний інвентар – на суму         

149 000 грн. 



 
2. Реалізація проекту «Реконструкція газопостачання з влаштуванням 

вбудованої теплогенераторної пральні на заміну вузлів обліку газу 
пральні та теплогенераторної ДНЗ «Малятко» по  вул. Полтавська, 1 
в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області». 
Виконуються роботи по об’єкту: Поточний ремонт газового 
обладнання вузла обліку газу (заміна лічильника) в 
теплогенераторній ДНЗ «Малятко» по вул. Полтавській, 1 в            
м. Заводське Лохвицького району Полтавської області».  

 
3. Реалізація проекту «Поточний ремонт газового обладнання вузла 

обліку газу (заміна лічильника) в теплогенераторній                    
ДНЗ «Теремок» по вул. Озерній, 9 в м. Заводське Лохвицького 
району Полтавської області» . 
Виконуються роботи по об’єкту «Поточний ремонт газового 
обладнання вузла обліку газу (заміна лічильника) в 
теплогенераторній ДНЗ «Теремок» по вул. Озерній, 9                       
в м. Заводське Лохвицького району Полтавської області». 
 

4. Реалізація проекту «Поточний ремонт газового обладнання вузла 
обліку (заміна лічильника) в теплогенераторній адміністративної 
будівлі міської ради по вул. Полтавській, 4/16 в м. Заводське 
Лохвицького району Полтавської області». 
Дане питання пропонуватиметься для внесення в «Програму 
соціально-економічного розвитку міста Заводське Лохвицького 
району Полтавської  області  на 2020 рік».  
 

5. 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:  
1)Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного відділення по 
вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон і дверей та 
інженерних мереж майнового комплексу АЗПСМ № 1 Заводської 
міської ради, Лохвицького району, Полтавської області – на суму  
2 216 922,00грн, в тому числі: 

- 1 152 122,00 – 2018 рік; 
- 1 065 128 – 2019 рік; 

2)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 
302 963,00 грн; 
3) Реконструкція опорядження приміщень і  мереж внутрішнього 
водопостачання та водовідведення нежитлової будівлі 
поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а майнового комплексу 
АЗПСМ № 1 Заводської міської ради, Лохвицького району, 
Полтавської області – на суму 902 171,00 грн. 
В цілому по об’єкту за період з 01.11.2018року  по 31.12.2019року 
освоєно 3 422 384,00 грн. 
 

6. Реалізація проекту «Капітальний ремонт фасаду та благоустрою 
спортивного комплексу по вул. Матросова, 15а в м. Заводське 
Лохвицького району Полтавської області». 
Дане питання пропонуватиметься для внесення в «Програму 
соціально-економічного розвитку міста Заводське Лохвицького 
району Полтавської  області  на 2020 рік».  
 

7. Реалізація проекту «Капітальний ремонт міського Будинку 
культури № 2 по вул. Жукова, 1 м. Заводське Лохвицького району 
Полтавської області». 
Дане питання пропонуватиметься для внесення в «Програму 
соціально-економічного розвитку міста Заводське Лохвицького 
району Полтавської  області  на 2020 рік».  
 

8. Виготовлення проектно-кошторисних документацій з 
реконструкції чи капітального, поточного ремонту об’єктів 
соціальної інфраструктури та їх фінансування. 
Дане питання пропонуватиметься для внесення в «Програму 
соціально-економічного розвитку міста Заводське Лохвицького 
району Полтавської  області  на 2020 рік».  
 

9. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації 
проекту «Будівництво очисних споруд (каналізаційні мережі) 
м.Червонозаводське Лохвицького району». 
Дане питання пропонуватиметься для внесення в «Програму 
соціально-економічного розвитку міста Заводське Лохвицького 
району Полтавської  області  на 2020 рік».  

 
 



 
КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО 

ПОКРИТТЯ, ТРОТУАРІВ, ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ ВУЛИЦЬ МІСТА. 
 

1. Реалізація проекту «Капітальний ремонт автомобільної дороги 
загального користування місцевого значення 01712162 Млини - 
Піски в межах вулиці Ватутіна м. Заводське Лохвицького району 
Полтавської області». 
Виконано:  
«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення О1712162 Млини - Піски в 
межах вулиці Ватутіна м. Заводське Лохвицького району 
Полтавської області». Співфінансований з міського бюджету. 
Виділено 2 мільйони гривень для реалізації даного проекту. 
 

2. Капітальний та поточний ремонт доріг з твердим (асфальто-
бетонним) покриттям, в тому числі на умовах співфінансування 
бюджетів різного рівня та з інших джерел не заборонених 
законодавством України. 
Виконано: 

- ямковий ремонт доріг (а/б покриття) – на суму 1 274 837,26 грн 
(вулиці:Матросова, Польова, Озерна, Чернишевського, Пушкіна, 
Робітнича, Академіка Пономаренка, Мирна, Весела, Полтавська, 
Абрикосова, Сковороди, Заводська, Шевченка, Перемоги,Чехова та 
інші). 
 

3. Капітальний та поточний ремонт доріг міста без твердого 
(асфальто-бетонного) покриття. 

Виконано: 
-  щебеневе покриття доріг – на суму 312 864,91грн (вулиці: 

Грушевського, Яблунева). 
  

4. Нанесення дорожньої розмітки на вулицях міста. 
Нанесено розмітку працівниками відділу благоустрою по     
вулицях Матросова, Полтавська, Робітнича, Озерна, просп. Миру 
та інші. 
 

5. Встановлення та ремонт дорожніх знаків. 
- придбано та встановлено дорожні знаки на суму 27 216,46 грн 

(вулиці:Ватутіна, Шкільна, Робітнича). 
 



 
6. Поточний ремонт тротуарів. 
- ямковий ремонт тротуарів (а/б покриття)- на суму 3 308,78 грн 

(вулиці: Тополина, Ватутіна).  
 

7. Виготовлення проектно-кошторисної документації по 
капітальному ремонту доріг (вулиць) міста. 

Проведено: коригування проектної документації «Капітальний 
ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 
значення О1712162 Млини - Піски в межах вулиці Ватутіна         
м. Заводське Лохвицького району Полтавської області 
(коригування)» на суму 14 500,00 грн. Вартість експертизи 
скоригованого проекту склала 19 920,00 грн; 

 
 

РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ. 
 

1. Будівництво вуличних кооперативних водогонів для населення 
(сприяння і співфінансування міської ради в будівництві) – при 
умові кооперування коштів.  

   Дане питання пропонуватиметься для внесення в «Програму 
соціально-економічного розвитку міста Заводське Лохвицького 
району Полтавської  області  на 2020 рік».  

 
2. Реалізація міської програми «Заміни вводів систем 

водопостачання багатоквартирних житлових будинків в              
м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської області» ( на 
2016 – 2021 роки). 
Дане питання пропонуватиметься для внесення в «Програму 
соціально-економічного розвитку міста Заводське Лохвицького 
району Полтавської  області  на 2020 рік».  
 

3. Поточний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж. 
Проведено: поточний ремонт із заміною участків мереж 
водопостачання по вулицях Абрикосова, Шкільна, Грушевського. 

 
4. Реалізація проекту «Будівництво водогону на масиві «Брисі» в    

м. Заводське Лохвицького району Полтавської області».  
Дане питання пропонуватиметься для внесення в «Програму 
соціально-економічного розвитку міста Заводське Лохвицького 
району Полтавської  області  на 2020 рік».  



 
5. Влаштування огорожі свердловин водопостачання на території 

міста.  
Проводився ремонт свердловин № 4 (вул. Шкільна) та  №680 – В 
(вул. Озерна) 

 
6. Реалізація Програми «Поводження з твердими побутовими 

відходами на території Заводської міської ради на 2019 – 2021 
роки».  

Централізованим вивезенням ТПВ охоплено: 
1567 абоненти (населення кооперативів, приватного сектора) 
10 бюджетних установ 
76 інші споживачі. 

За 12 місяців поточного року вивезено 7,7 тис.м3 сміття, надано 
послуг на суму  456,1 тис.грн., заборгованість населення 
складає – 17,3 тис. грн. 
На виконання Закону України «Про відходи» вивезення ТПВ з 
території громад проводиться на конкурсній основі. В громадах 
м.Заводського, с.Токарі, с.Піски, с.Бодаква,  с.Погарщина були  
оголошені конкурси на виконавця послуг з вивезення ТПВ. По 
результатом конкурса КП «Комунсервіс» визнано переможцем.   
Комунальне підприємство згідно графіка та за заявками надає 
послуги з вивезення ТПВ мешканцям та установам 
територіальних громад с.Токарі, с.Піски, с.Бодаква,  
с.Погарщина.  
Кількість контейнерів по громадах становить: 

- с.Піски – 18 шт. ємкістю – 1,1 м3, 30 шт. – 0,12 м3; 
- с.Бодаква – 17 шт. ємкістю -1,1 м3, 50 шт. – 0,12 м3; 
- с.Погарщина – 30 шт. ємкістю – 1,1 м3; 
- с.Токарі – 12 шт. ємкістю – 1,1 м3. 

Прийнято від споживачів (організацій самовивіз) 7,4 
тис.м3 відходів, надано послуг на суму 241,5 тис.грн. 
З метою покращення екологічної ситуації в місті та залучення 
населення до сортування відходів встановлено дев’ять сітчастих 
контейнерів для збирання пластику також встановлено два 
металевих контейнери для збирання скла. Контейнери 
розміщенні на просп. Миру, вул. Озерна, , Проектна, Матросова 
та інших. Частина відходів з цих контейнерів йде на повну 
переробку, а не вивозиться на полігон ТПВ. 
 

 



ЗАХОДИ В СФЕРІ  БЛАГОУСТРОЮ. 
1. Проведення двомісячника чистоти та благоустрою.  

Відповідно до рішення виконкому від 09.04.2019 року за №34 з 10 
квітня по 10 червня 2019 року в місті проводився двомісячник 
чистоти, благоустрою та озеленення.  
 

2. Очистка території міста від несанкціонованих сміттєзвалищ. 
Працівниками відділу благоустрою міської ради та КП 
«Комунсервіс» було зібрано та вивезено на полігон ТПВ 279 
несанкціонованих сміттєзвалищ. Загальний обсяг вивезеного 
сміття становить 3 509 м3.  
25 квітня  проведений екологічний челенж-бумеранг «Я прибрав 
– твоя черга!» по береговій та лісовій зоні р. Артополот, район 
вул. Абрикосова. В заході взяли участь учні, студенти, 
працівники навчальних закладів міста, небайдужі громадяни, а 
також підприємці міста. 
 

3. Видалення старих, уражених омелою та таких, які загрожують 
життю людей та будівлям, дерев. Обрізка дерев на вулицях міста 
та прилеглих територіях.  
Проведена обрізка близько 230 сухостійних, вражених омелою 
дерев (паркова територія міських стадіонів, міських цвинтарів 
та вулицях міста: Пушкіна, Робітнича, Ватутіна, Мирна, 
Весела, Гоголя, Матросова, Полтавська, Проектна та ін.) 
Видалено близько 30 дерев по вулицях Робітничій, Матросова, 
Шкільній, Пушкіна, Ватутіна. 
 

4. Скошування трави, боротьба з карантинними рослинами. 
Проведено: скошування трави та карантинних рослин на 
узбіччях доріг, тротуарів, в міських парках (вул. Озерна, 
Шкільна), на дитячих майданчиках (вулиці Озерна, Матросова, 
Полтавська, просп. Миру), стадіонах, вулицях Озерній, 
Шкільній, Академіка Пономаренка (близько 90 000 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. 
Відремонтовано, пофарбовано ігрове обладнання на дитячих 
майданчиках міста: Озерній, Матросова, Полтавській,       



просп. Миру, встановлено нове ігрове обладнання на вулиці 
Академіка Пономаренка.  
Здійснено ревізію контейнерних майданчиків, відремонтовано 
контейнерний майданчик по проспекту Миру. 
Проведено очистку та ремонт декоративної водойми.   
По вулицях Матросова, Шкільній відремонтовані лавки, 
встановлені нові  урни  для сміття (Шкільна, Робітнича, 
Ватутіна, Матросова.).    
Проведено очищення від сміття та мулу водовідвідних лотків, 
які знаходяться на вулицях: Матросова, Проектній, Ватутіна. 
Очищено від сміття  берег річки Сула. 

 
 

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 500 
шт. саджанців різних порід дерев та кущів на території міста 
(вул. Шкільна, Озерна, Полтавська, Матросова). Участь в 
озелененні міста прийняли працівники, студенти та учні 
навчальних закладів, колективи підприємств, установ, 
організацій, підприємці. 
 

7. Приведення в належний стан, утримання пам’ятників, 
декоративних елементів та інших малих архітектурних форм. 
Приведено в належний стан пам’ятники, пам’ятні знаки, місця 
поховання загиблих воїнів. Установлено на будівлі вокзалу 
станції Сула дві пам’ятні дошки: до 200-річчя та увіковічення 
пам’яті українського громадського діяча і мецената Григорія 
Павловича Галагана та 90-річчю офіційного відкриття 
залізничної станції. 
 

8. Проведення поточного ремонту пожежних гідрантів.  
Проведено встановлення вказівників «ПГ» в кількості 16 штук 
по вулицях міста, поблизу пожежних гідрантів (вул. Озерна, 
Матросова, Шкільна, Робітнича та ін). 
 
 

9. Проведення поточного ремонту, утримання в належному стані 
автобусних зупинок.  
 



Проведено поточний ремонт автобусних зупинок в місті 
(побілка, фарбування, ремонт лавок та зварювальні роботи). 
 

10.  Реалізація міської програми «Правопорядок». 
За звітний час членами МГО «Правопорядок» проведено більше 
700 чергувань, які здійснювались у вихідні і святкові дні. 
Проводилась охорона громадського порядку під час проведення 
міських святкових заходів і футбольних матчів. Для чергувань 
задіяні чотири члени громадського формування правопорядок: 
Кривошея С.І., Нагнойний О.О., Нагнойний С.О., Олійник А.А. 
Під час чергувань велась профілактична робота з 
неповнолітніми по дотриманню режиму перебування на 
території міста у вечірній час, недопущення розпивання 
спиртних напоїв в невстановлених місцях. 
Патрулювання здійснювалось по маршрутах затверджених 
апаратом міської ради. 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.  
Було виявлено осіб, що вживали алкогольні напої в громадському 
місці. На основі цього складено 8 протоколів,  порушникам 
винесено попередження. 
Під час патрулювання з працівниками поліції здійснювалася 
перевірка осіб, що перебувають під адміністративним 
наглядом. 
Систематично припиняли порушення санітарних  та етичних 
норм в місцях відпочинку р. Сула та р. Артополот, а також 
проводились профілактичні бесіди про недопущення розпиття 
спиртних напоїв поблизу місць масового відпочинку громадян. 
За звітний період по міській програмі «Правопорядок» 
встановлено 2 камери відеоспостереження, на переїздах 
планується встановлення двох камер в районі залізничного 
вокзалу та в місцях, де найбільше порушується громадський 
порядок (кафе Мікс, міський стадіон, вулиця Полтавська). 
Дякуючи встановленню камер відеоспостереження, було 
розкрито ряд правопорушень,  скоєних на території міста. 
Проведено профілактичні бесіди по недопущення розпиття 
спиртних напоїв та збереження комунальної власності, 



попередження випадків булінгу серед студентів Лохвицького 
механіко - технологічного коледжу Полтавської державної 
аграрної академії, а також з учнями шкіл і ПТУ.  
Проведено профілактичні бесіди з мешканцями м. Заводське 
2003р. народження, які порушували режим перебування 
неповнолітніх в громадських місцях після 22.00 год. вечора. 
Під час патрулювання з працівниками поліції систематично 
проводяться рейди на рахунок виявлення та документування 
випадків незаконного обігу наркотичних речовин та крадіжок 
особистого майна громадян. 
Проведено індивідуальні профілактичні бесіди з громадянам,  які 
схильні до вживання алкогольних напоїв та наркотичних 
засобів. Всього проведено 10 бесід. 
Планується проведення профілактичних бесід по недопущенні 
сепаратизму та протиправних дій в навчальних закладах міста. 
 

11.  Реалізація міської програми «Вуличне освітлення».  
Виконано роботи з поточного ремонту вуличного освітлення 
на суму 246 тис. грн. Охоплені вулиці: Ватутіна, Озерна, 
Шкільна, Жукова, просп. Миру, Шевченка, туп. Привокзальний 
та ЗТП-535. Встановлено 4 опори ПЛ по вул. Яблуневій та 
Садовій. Прокладено 2,6 км кабелю. Замінено 150 ліхтарів та 
170 лампи на енергозберігаючі. Замінено 3 трифазні і 2 
однофазні лічильники, 4 таймери у шафах обліку. Встановлено 
19 світоточок. Замінено освітлення обох майданчиків для міні-
футболу. Освітлено майданчик для тренажерів біля МБК № 1. 
 

12.  Придбання елементів благоустрою та їх встановлення. 
Придбано дитячу гойдалку, яка встановлена на  майданчику по 
вул. Академіка Пономаренка. 
Секції паркану встановлені на вул. Матросова, Полтавська. 

 
13. Влаштування елементів благоустрою (воріт, паркану) на  

міських цвинтарях.  
Проведено поточний ремонт (фарбуваня) вхідних воріт та 
інвентаря на цвинтарях (вул. П. Мирного, масив «гора»). 

 
КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ТА СПОРТИВНІ ЗАХОДИ. 

 
1. Організація та проведення різноманітних заходів в місті. 

Реалізація міської програми розвитку культури та творчості. 



МБК № 1 
12.01 Новорічна концертна програма  
15.01 Дитяча християнська вистава з м.Полтава 
22.01 Усний журнал до Дня Соборності України 
29.01 Година патріотизму до Дня пам’яті Героїв Крут 
9.02-
10.02 

Участь хореографічного колективу «Пролісок» у 
Міжнародному дитячому фестивалі «Мистецькі барви» 
(Чернігівська обл.) 

31.01 Вечір вручення дипломів випуск-никам Лохвицького 
механіко-технологічного коледжу ПДАА 

12.02  Концертно-розважальна програма «Любов дала життя, і рух, 
і силу…»  до Дня Св.Валентина 

14.02 Участь танц.колективу «Пролісок» в концертній програмі до 
Дня усіх закоханих 

15.02 Участь в районному заході до Дня виведення військ з країни 
Афганістан та учасників бойових дій на території інших 
держав 

15.02 Тематична зустріч до Дня виведення військ з країни 
Афганістан та учасників бойових дій на території інших 
держав 

20.02 Виставкова інсталяція «Герої не вмирають. Промені 
гідності»  

20.02 Патріотичний захід до Дня Героїв Небесної Сотні «Майдан і 
його історія. П’ять років по тому» 

21.02 Літературні читання до Дня рідної мови 
21.02 Участь у відбірковому турі Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу «Зірковий час» 
22.02 Дитячий арт-флешмоб та Дня Герба України 
06.03 Участь танц.колективу «Пролісок» у святковій програмі до 8 

Березня 
06.03 Літературна платформа «Тарасові слова – то правда жива» 
07.03 Святкова концертна програма до 8 Березня «Шепочуть ніжно 

квіти…» 
09.03 Дитячий вокальний флешмоб до Дня Державного Гімна 

України 
10.03 Творчий звіт МБК №1 у рамках ІІ туру звітів закладів 

культури району «Барвисті джерела талантів» 
23.03 Поетична вітальня з А.Ложечником 



04.04 Участь танц.колективу «Пролісок» в Обласному 
студентському фестивалі «Студентська весна» 

05.04 Участь в Обласному конкурсі гри на дух.інструментах  
05.04 Участь в Обласному конкурсі «Душі пісенної криниця  
05.04 Участь в Обласному конкурсі «Бари рідної землі»  
05.04 Участь в Обласному конкурсі з народно-сценічного танцю 

«Джерела надій»  
07.04 ІІ відкритий фестиваль гумору та жартів «ХРУЩ» 

13.04 Заключний тур звітів учасників худ.самодіяльності закладів 
культури району 

23.04  Презентація дослідницького дитячого проекту «Життя, 
віддане за життя» до Дня Чорнобильської трагедії 

24.04 Загальноміська інформаційно-виховна година спілкування 
«Земля – наш дім…І нам у ньому жити» 

25.04 Екочелендж-бумеранг  
«Я прибрав. – Твоя черга» 

05.05 Участь в Обласному святі духової музики та марш-параді 
духових оркестрів 

08.05 Патріотичний квест «Пам’ятати історію – мати майбутнє» до 
Дня пам’яті та примирення 

09.05 Мітинг з нагоди 74-ої річниці з Дня перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні 

11.05 Участь в Обласному фестивалі-конкурсі гри на 
дух.інструментах «Полтавська битва» 

15.05 Фотоконкурс «Вишиванка – мій генетичний код» 
16.05 Молодіжна акція національної єдності «Вишиванку одягай – 

Україну кохай» 
16.05 Відкриті заняття груп Народного самодіяльного 

хореографічного колективу «Пролісок» 
16.05 Відкрите заняття студії естрадного вокалу «Golden Voice» 
17.05 Гра-подорож «Галопом по Європі» до Дня Європи 
31.05 Участь Народного аматорського ансамблю танцю «Веселка» 

в районному святі обдарованих дітей «Зірочки Лохвиччини» 
01.06 Участь танц.колективу «Пролісок» в хореографічному 

конкурсі «Пластилін» 
02.06 Відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості 

«Веселкові кольори» 
02.06 Виставка дитячих робіт «Школи Лохвицького земства» 



06.06 Презентація-діалог «Єврокультура убезпечення життя в 
Україні» представництва американської компанії «Мet Life» 

15.06 Фестиваль ім.Н.Городовенка «Клечані наспіви на Сухій 
Лохвиці» 

22.06 Урочисте покладання квітів та вшанування пам’яті жертв 
війни 

23.06 Участь в районному фестивалі «Молодіжний простір» 
26.06 Виставка дитячих робіт «Світ чарівної книги» 

29.06 Молодіжний патріотичний квест «Моя Україно, я – твоя 
дитина» до Дня Конституції України  

29.06 Святкова дискотека до Дня молоді 
01.07 Екскурсія-знайомство з роботою МБК №1 для вихованців 

ДНЗ «Малятко» 
06.07 Участь у регіональному фестивалі хорових колективів 

«Пісенне Посулля» 
18.07 Інформаційна кампанія «Ідея – дія – результат» від Клубу 

громадського діалогу 
24.07 Вистава Київського цирку 
06.08 Християнські читання. Робота християнської дитячої 

мистецької студії 
15.08 Засідання Клубу громадського діалогу, присвячене 200-річчю 

з дня народження Г.Галагана  
17.08-
18.08 

Участь фольклорного колективу «Веселий вулик» у 
фестивалі-конкурсі фольклорних колективів 
«Лісапет-фест» 

24.08 Святковий концерт до Дня Прапора та Дня Незалежності 
України 

25.08 Святковий концерт до Дня с.Бодаква 
31.08 Участь фольклорного колективу «Веселий вулик» в 

обласному фестивалі сала «Сало-фест» 
07.09 Відкриття меморіальної дошки пам’яті укр.мецената, 

громадського діяча Г.Галагана 
07.09 І відкритий Пленер малярства. Майстер-клас від видатної 

художниці-архітекторки К.Дорошенко 
10.09 Виставка робіт з виготовлення об’ємних квітів «Люблю тебе, 

моє Заводське» 
12.09 Урочисте покладання квітів до пам’ятника Невідомому 

Солдату та Героям України до Дня визволення міста 
Заводського та Лохвицького району 



14.09 Виступ у концертній програмі до Дня м.Лохвиця 
19.09 Дитяча вистава-казка «Пан Коцький» Дніпровськго нац. 

акдемічного муз.-драм.театру ім.Т.Шевченка 
19.09 Музична комедія «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» 

Дніпровськго нац. акдемічного муз.-драм.театру 
ім.Т.Шевченка 

28.09-
29.09 

Засідання Клубу громадського діалогу «Модель ООН у 
Заводському» 

30.09 Відкриття меморіальної дошки до 90-річчя залізничної 
станції «Сула» 

01.10 Виступ-вітання Нар.фольклорного колективу «Веселий 
вулик» для медичних працівників ЦРЛ  

03.10 Участь у святковому концерті до Дня працівників освіти 
04.10 Дитячий Смайл-Арт до Всесвітнього Дня усмішки 
05.10 3D-лазерне шоу від Київського цирку 

10.10 Пішохідна пізнавальна екскурсія до міського парку з метою 
заготівлі роб.матеріалу для виготовлення декоративних 
віночків 

11.10 Участь в Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та 
юнацької творчості «Барвиста осінь»  

14.10 Патріотична гра-подорож для дітей «Країною відважних 
вчинків» до Дня українського козацтва та Дня захисника 
України 

18.10 Звіти худ.самодіяльності загальноосвітніх шкіл району 
27.10 Участь  працівників у місячнику чистоти, благоустрою та 

озеленення міста 
31.10 Виставка осінніх декоративних віночків 
02.11 Звітний концерт МБК№1, присвячений Всеукраїнському дню 

працівників культури та майстрам народної творчості 
02.11 Виставка дитячих малюнків «Осінні барви» 
14.11 Участь в молодіжній грі КВК до Міжнародного Дня студента 
16.11 Дитячий майстер-клас по виготовленню зоокартин з ґудзиків  

до Всесвітнього Дня ґудзика  
17.11 Участь хореографічного колективу «Пролісок» в 

Міжнародному конкурсі мистецтв «Соняшник» 
21.11 Патріотичний захід до Дня Революції Гідності «Подія, що 

нас змінила» 
22.11 Вечір-реквієм. Голодомор в Україні  
30.11 Благодійний захід. Допомога для малозабезпечених сімей 



03.12 Участь в тематичному виховному заході, приуроченому 
Всесвітньому дню інвалідів " Твори добро, бо ти людина" 

06.12 Виставка дитячих малюнків «Героїв стежина – від батька до 
сина» до Дня Збройних Сил України 

07.12 Вечір спогадів місцевих музикантів «Лохвицькі Лабухи» 
13.12 Майстер-клас «Натхнення для нових ідей» по виготовленню 

декоративних композицій до Нового року 
14.12 Циркова вистава 
16.12 Знайомство з Чайною церемонією до Міжнародного дня чаю 
18.12 Участь у дитячій казці до Дня Св.Миколая 
19.12 Майстер-клас для дітей по розпису пряникових будиночків 

до Дня Св.Миколая 
23.12 Виставка дитячих робіт до Новорічних свят «Казку зима 

візерунком малює, а Миколай подарунки готує» 
24.12 Театралізована концертна програма «Новорічна дивовиж» 
26.12 Щедрування творчих колективів міста 
27.12 Виступ хореографічного колективу «Пролісок» на 

Новорічному ранку в ОЗ «Заводська ЗОШ І-ІІІст.№1» 

МБК № 2 
12.01. Участь у святковому новорічному концерті. 
13.01. Святковий новорічний концерт. 
10.02. Участь у 2-гому турі звітного концерту «Барвисті джерела 

талантів» м. Лохвиця 
07.03 Концерт до Дня 8 Березня.  
09.03 Участь у святкуванні  свята Масляної, «Ех,  Масляна»  в  

с. Яхники.  
01.04  Участь у районному фестивалі-конкурсі гумору та жартів 

«Хрущ» м.  Заводське. 
  04 Участь у обласному конкурсі читців «Поетична зірка»          

м. Гадяч. 
13.04. Участь у заключному концерті переможців р-ного огляду-

конкурсу «Барвисті джерела талантів». 
05.05. Участь в обласному марш-параді духових оркестрів 

м.Полтава. Духовий оркестр. 
08.05. Участь у заході до Дня Пам’яті та примирення.  
08.05.  Концерт до дня Пам’яті та примирення. 
09.05. Панахида за загиблими воїнами у Другій світовій війні.  



11.05. Участь у фестивалі авторської пісні присвячений пам’яті     
В. Прокопенка м. Пирятин. 

28.05 Участь у святі присвяченому до Дня прикордонника. 
02.06.  Участь у 19- тому відкритому фестивалі-конкурсі дитячої та 

юнацької творчості «Веселкові кольори». 
15.06.
2019р 

Участь у фестивалі ім. Н. Городовенка, «Клечані наспіви на 
Сухій Лохвиці». 

21.06  
 

Покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам,  з нагоди 
відзначення 78-ї річниці початку 2-ї Світової Війни. 

24.06.  Участь у районному фестивалі молоді «Єдиний простір». 
28.06 Участь у концерті присвяченому Дню Конституції України 

с.Лука.  
29.06 Участь у масовому заході с. Пирогово Київська обл. 

Колектив «Веселий Вулик». 
06.07 Театралізоване дійство «На Івана, на Купайла». 
03.08 Участь у святкуванні Дня  села Гаївщини. 

Творчий колектив «Злагода». 
10.08 
 

Участь у 3-му відкритому всеукраїнському   апі-ярмарку  
«Меди Межиріччя» с. Очеретувате. Тріо «Гармонія», дует 
«Берегиня». 

17.08 Участь у 5-тому ювілейному, районному музичниому 
фестивалі «Акорди Сасинівського Спасу». 
Творчий колектив «Злагода». 

24.08  День села Романиха.        
24.08 Участь у концерті присвяченому Дню Незалежності України.  
24.08 Участь у концерті присвяченому Дню села Лука. 
07.09 Участь у 2-гому регіональному фестивалі народної творчості 

«Українські мотиви осені»с. Веселий Поділ. Обласний 
конкурс «Свято веселої мудрості».  

17.11  
 

Звітний концерт художніх колективів Заводського МБК №2 
с.Лука.  

23.11 Громадський захід присвячений пам’яті жертв голодомору 
32-33р.р. 

30.11  Звітний концерт Лучанського СБК. 
05.12 Концерт до Дня місцевого самоврядування. 

Жіночий колектив «Перлина» Жабківського СБК. 
26.12  Участь у проведенні Новорічних  щедрівок. 
29.12  Новорічний концерт.  

 



2. Організація та проведення заходів до дня заснування міста. 
Проведено наступні заходи:  
14.09 Концерт присвячений Дню міста Заводське. Творчі 
колективи МБК №2 «Злагода», духовий оркестр, дитячий 
танцювальний колектив «Юність», запрошений народний 
самодіяльний колектив «Зорецвіт» Роменського РБК, 
аніматори для дітей Давид Власенко, майстер-класи по 
виготовленню ляльки-мотанки проводила Н. Лисенко; 
15.09 дитячий конкурс малюнку на асфальті «Кольорами 
щастя малюю рідне місто»; сімейна спорт-естафета; KID’S 
TIME. Флешмоб повітряних зміїв; концертна програма гурту 
«Dance Band» (м.Суми); шоу Живих барабанів «Live Drums 
Show» (м. Полтава) МБК №1. 
 

1. Розвиток спорту, реалізація міських спортивних програм. 
 З міського бюджету у 2019 році на фінансування програм по 
підтримці фізичної культури і спорту виділено 358611,50 грн. На 
утримання спортивних споруд – 18693,00 грн. 
В місті реалізуються різні спортивні програми. 
Розвиток аматорського футболу в м. Заводське: 
з 12.05 по 13.10 міська футбольна команда «Харчовик» приймала 
участь у Першості Полтавської області з футболу; 
з 08.05 по 21.10 міська футбольна команда 2004-2005 р.н. 
приймала участь у Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області з 
футболу; 
з 10.05 по 24.10 міська футбольна команда 2008-2009 р.н. 
приймала участь у Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області з 
футболу. 
Розвиток та підтримка  спортсменів бойового мистецтва 
«Дракон»,  баскетболістів, волейболістів, шахістів, тхеквондо, 
муай-тай, кікбоксингу м. Заводське: 
05.06 в м. Кропивницький відкритий Чемпіонат Кіровоградської 
області з тхеквондо; 
11.12 в м. м. Кропивницький  Відкритий всеукраїнський 
фестиваль бойових мистецтв з тхеквондо. 
 
Програма розвитку БК «АЛЕКС»:  
17-19  січня м. Кременчук. Чемпіонат Полтавської обл. серед 
юніорів, юнаків.  
18-24 лютого м. Харків. Чемпіонат України , юніори 2002-
2003р.н. 



1-3 березня м. Миргород. 7-й  Відкритий турнір з боксу на 
першість м. Миргород. 
22-23 березня м. Полтава Першість Полтавської обл. ФСТ 
«Динамо» . 
8-13 квітня м. Біла Церква.МТ Поповича. 
3-4  травня. м.Ромни. Відкритий турнір з боксу пам’яті 
Карпенка С.І  
27.05-3.06. м. Дніпро. Чемпіонат України,молодь.  
31 травня м. Ромни. Обласна першість Сумської ДЮСШ 
«Юність»  
6-8 червня м. Полтава. відкритий турнір Бутовського. 
22-23 червня с. Дібрівка. Відкритий турнір  
20-21 вересня м. Горішні Плавні. Всеукраїнський турнір 
Мартиненка. 
21-26 жовтня м. Горішні Плавні, Кубок України по студентам. 
6-8 листопада, м. Кременчук Чемпіонат Полтавської обл. 
молодь. 
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