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ВСТУП 

 
Програма економічного і соціального розвитку м. Заводське 

Лохвицького району Полтавської  області на 2020 рік  та основних 
напрямків розвитку (далі – Програма) розроблена виконавчим 
комітетом Заводської міської ради  спільно з депутатами міської ради 
відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  «Про державне прогнозування  та розроблення  програм 
економічного і соціального розвитку України» та інших нормативно-
правових актів. 

В основу  Програми покладені положення  Стратегічного плану 
розвитку міста Заводське до 2021 року, Генеральний план міста, 
проекти розвитку, міські програми та звернення мешканців міста. 

Реалізація Програми зробить можливим створення сприятливих 
умов для підвищення ділової активності суб’єктів господарювання, 
збільшення бюджетних надходжень та доходів населення, вирішення 
екологічних проблем міста, реалізацію перспективних проектів, 
економічних і соціальних заходів, зокрема, утримання інфраструктури 
міста (культурної, соціальної, дорожньої, виробничої, тощо), 
покращення якості медичних послуг,  розвиток комунального 
господарства, підтримка закладів освіти, відновлення культурної 
спадщини та розвиток спорту.  

Програма є планом реальних дій та інструментом для організації 
органами місцевого самоврядування успішного розвитку і 
нарощування добробуту міста, підвищення його престижу й буде 
здійснюватися шляхом конструктивної співпраці між владними 
структурами, бізнесом, громадськими організаціями та керівниками 
підприємств, установ та організацій різних форм власності та всіма 
верствами населення. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 МЕТА ПРОГРАМИ 
 

Метою Програми є створення умов для економічного зростання та 
удосконалення механізмів управління міста на засадах ефективності, 
відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, 
підвищення стандартів життя та зростання добробуту населення, сприяння 
розвитку та підтримки громадських ініціатив , забезпечення належного 
функціонування комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних 
стандартів, дотримання гендерної складової та внаслідок цього підвищення 
конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектру соціальних 
послуг та зростання добробуту населення. 
 Програма соціально-економічного розвитку міста Заводське на 2020 рік 
розроблена з метою підвищення стандартів життя мешканців громади шляхом 
реалізації комплексу заходів та завдань для всебічного розвитку міста. 

 
 
 
 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ  ТА   ЗАВДАННЯ  ЕКОНОМІЧНОГО                         
ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА. 

 
1. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у місто та 

реалізації інвестиційних проектів. Поліпшення інвестиційної 
привабливості міста. 

2. Створення умов для   розвитку   підприємницької діяльності  та 
покращення бізнес-клімату  в місті.   

3. Запровадження новітніх технологій та інноваційних проектів. 
4. Всебічна підтримка та сприяння виробничим підприємствам, які 

реалізовують інвестиційні проекти у відповідності до вимог 
законодавства. 

5. Покращення управління комунальним майном  та земельними 
ресурсами, реалізація програми розвитку земельних відносин на 
території Заводської міської ради Лохвицького району, 
Полтавської області на 2014 – 2020 роки. 

6. Ефективне утримання   транспортно-експлуатаційного  стану  
вулично-дорожньої мережі, дорожньої  інфраструктури та 
подальший їх розвиток. 

7. Забезпечення стабільної та ефективної роботи комунального 
підприємства міста, реалізація програм та проектів: «Заміни 
вводів систем водопостачання багатоквартирних житлових 
будинків в м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської 
області» ( на 2016 – 2021 роки), «Міське освітлення», 



«Благоустрій», реконструкції і модернізації систем  
водопостачання та водовідведення міста. Підтримка  створених 
об'єднань  співвласників багатоквартирних житлових будинків. 
Оновлення парку комунального транспорту. 

8. Покращення якості надання житлово-комунальних послуг. 
9. В рамках Програми «Поводження з твердими побутовими 

відходами на території Заводської міської ради на 2019 – 2021 
роки» (в новій редакції) здійснення впровадження проекту 
«Удосконалення збору ТПВ в м. Заводське та сусідніх сільських 
громадах» та Програми вцілому. 

10. Впровадження заходів з енергозбереження та підвищення 
ефективності використання  енергоресурсів у всіх сферах 
господарювання.  

11. Реалізація проекту «Розвиток спортивної бази, як важлива 
складова процесу повноцінного розвитку людини», з подальшим 
впровадженням енергозберігаючих технологій (утеплення 
фасаду). 

12.  Здійснення заходів щодо поліпшення стану навколишнього 
природного середовища, реалізація міської екологічної програми 
на 2018 – 2021 роки. 

13. Забезпечення соціального захисту різних категорій населення 
міста, реалізація комплексної програми соціального захисту 
населення міста Заводське Лохвицького району Полтавської 
області на 2020 рік. 

14. Створення відповідних умов для ефективного функціонування 
соціальної та культурної сфери:  освіти, культури, спорту, а 
також  реалізація міських програм розвитку дошкільної освіти в 
м. Заводське Лохвицького району Полтавської області на 2020 
рік, «Розвитку культури та творчості в м. Заводське» на 2020 рік, 
«Двадцятий відкритий фестиваль – конкурс дитячої та юнацької 
творчості «Веселкові кольори» на 2020 рік, «Розвитку 
аматорського футболу» на 2020 рік, «Програма розвитку та 
підтримки спортсменів бойового мистецтва «Дракон», 
кіокушин–карате, тхеквондо, муай-тай, кікбоксингу міста 
Заводське на 2020 рік», «Програма розвитку та підтримки 
баскетболістів, волейболістів, шахістів міста Заводське на 2020 
рік», «Міська програма розвитку міні-футболу (кубок міського 
голови з міні–футболу) на 2020 рік, «Розвиток боксу на 2020 
рік», «Програма розвитку та підтримки спортсменів з 
обмеженими можливостями міста Заводське на 2020 рік», 



«Міська програма розвитку настільного тенісу (кубок міського 
голови з настільного тенісу) у місті Заводське на 2020 рік».   

15. Збереження існуючих об'єктів історичної та культурної 
спадщини, пам'яток архітектури та містобудування. 

16. Забезпечення правопорядку та безпеки життєдіяльності громадян, 
реалізація Програми «Правопорядок». 

       Для забезпечення виконання перелічених вище заходів цієї 
Програми  фінансування може здійснюватися з: міського, державного, 
обласного, районного бюджетів, шляхом субвенцій (трансфертів), а 
також  коштів підприємств, підприємців, організацій, фондів, коштів 
населення та інших джерел фінансування не заборонених 
законодавством.  
       Зміни та доповнення до програми затверджуються  рішеннями   
міської  ради.   
       Відповідальними за виконання заходів Програми є – 
міськвиконком. 
 
 
 
 

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

 
1. Добудова навчального корпусу А Опорного закладу «Заводська 

ЗОШ I-III ст. №1» по вул. Шкільній, 1б, м. Заводське, Лохвицького 
району (співфінансування). 

2. Будівництво водогону по вулицях Робітничій, Ватутіна. 
3. Будівництво водогону по вулицях Польовій, Кирпоноса. 
4. Виготовлення проектно-кошторисних документацій на об’єкти 

інфраструктури міста.  
 
 
 
 

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТИ ДОРОЖНЬОГО 
ПОКРИТТЯ, ТРОТУАРІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДОРОЖНІХ 

ЗНАКІВ НА ВУЛИЦЯХ МІСТА. 
 

 

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



законодавством України. 
2. Капітальний та поточний ремонт доріг міста без твердого 

(асфальто-бетонного) покриття. 
3. Нанесення дорожньої розмітки на вулицях міста. 
4. Встановлення дорожніх знаків. 
5. Поточний ремонт тротуарів. 
6. Виготовлення проектно-кошторисних документацій з 

капітального ремонту доріг (вулиць) міста. 
 

 
 
 

РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ. 
 

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

2. Реалізація міської програми «Заміни вводів систем 
водопостачання багатоквартирних житлових будинків в м. 
Заводське, Лохвицького району, Полтавської області» ( на 2016 – 
2021 роки). 

3. Поточний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж. 
4. Реалізація Програми «Поводження з твердими побутовими 

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

ЗАХОДИ В СФЕРІ  БЛАГОУСТРОЮ. 
 

1. Проведення двомісячника чистоти та благоустрою. 
2. Очистка території міста від несанкціонованих сміттєзвалищ. 
3. Видалення старих, уражених омелою та таких, які загрожують 

життю людей та будівлям, дерев. Обрізка дерев на вулицях міста 
та прилеглих територіях. 

4. Скошування трави, боротьба з карантинними рослинами. 
5. Поточний ремонт, приведення в належний стан елементів 

благоустрою (парканів, огорож, обладнання дитячих та 
спортивних майданчиків, декоративних фонтанів,інших 
елементів благоустрою) в тому числі і в місцях відпочинку 
громадян. 



6. Придбання саджанців дерев та кущів для озеленення території. 
Висадження квітів у відведених місцях та утримання квітників в 
належному стані. 

7. Приведення в належний стан, утримання пам’ятників, 
декоративних елементів та інших малих архітектурних форм. 

8. Проведення поточного ремонту пожежних гідрантів. 
9. Проведення поточного ремонту, утримання в належному стані 

автобусних зупинок. 
10.  Реалізація міської програми «Правопорядок». 
11.  Реалізація міської програми «Вуличне освітлення». 
12.  Придбання елементів благоустрою та їх встановлення. 
13. Влаштування елементів благоустрою (воріт, паркану) на  

міських цвинтарях, а також на полігоні твердих побутових 
відходів. 

 
 
 
 

КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ТА СПОРТИВНІ ЗАХОДИ. 
 

1. Організація та проведення різноманітних заходів в місті. 
Реалізація міської програми розвитку культури та творчості. 

2. Організація та проведення заходів до дня заснування міста. 
3. Розвиток спорту, реалізація міських спортивних програм. 
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