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Шановні заводчани 
та жителі с.Вишневе!

 
Робота міської ради та виконавчого 

комітету
Заводська міська рада працює у складі 

26 депутатів. За звітний 2018 рік проведено 
10 пленарних засідань. Всі питання було 
попередньо розглянуто на засіданнях про-
фільних комісій та обговорені на колегіях 
ради. У 2018 році рада розглянула 264 жит-
тєво важливих питань та прийняла відпо-
відні рішення.

Значна частина з них відображає про-
блеми і побажання заводчан. Питання, які 
розглядалися на сесіях ради, були спрямо-
вані на покращення усіх сфер життєдіяль-
ності міста. А саме: наповнення бюджету, 
земельних відносин, житлово-комуналь-
ного господарства, освіти, культури, охо-
рони здоров’я, благоустрою, затвердження 
програм та їх виконання (з програмами 
можна ознайомитися на сайті ради). 

Виконання власних та делегованих дер-
жавою повноважень здійснює виконавчий 
комітет Заводської міської ради в кількості 
12 чоловік, який у 2018 році провів 12 за-
сідань та прийняв 134 рішення.

Апарат управління виконкому працює 
над виконанням рішень, в тому числі по-
кращенням якості надання адміністратив-
них послуг.

У 2018 році до міської ради надійшло 46 
звернень.

Актуальними питаннями є: надання зе-
мельних ділянок, набуття права власності 
на землю шляхом приватизації, питання 
житлово–комунального господарства, 
благоустрою, соціальної допомоги та суб-
сидій.

Надаються послуги з реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень. Здійснено - 189 реєстрацій. Також 
на запит громадян надається інформація 
з державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно.

Також надаються послуги з реєстрації 
та зняття з реєстрації місця проживання 
фізичних осіб. Паспортистом надано 855 
послуг.

Проводиться реєстрація актів цивіль-
ного стану. 

Зареєстровано:
- народжень – 21 дитина (хоча таку дію 

можуть виконувати і в пологовому закла-
ді);

- смертей – 131 громадян (в 2017році - 
143). Є зменшення. 

- реєстрація шлюбу – 9 пар (в 2017 році 
– 17).

У 2018 році у місті народилося – 49 ді-
тей (в 2017 році – 49). 

Населення міста зменшується і складає 
близько 8 070 громадян. Така демографіч-
на ситуація характерна для всієї України.

Публічність, відкритість, інформацій-
на політика

З метою прозорості в роботі оприлюд-
нюються проекти рішень ради, які розмі-
щуються на сайті міста. Проекти рішень, 
які законодавство вимагає оприлюднюва-
ти через друковані засоби інформації роз-
міщувалися у газетах «Червонозаводський 
вісник», «Зоря».

Рішення ради та протоколи голосувань 

також розміщуються на сайті міста. Окре-
мі рішення, що стосуються бюджету, зві-
тів, прийняття програм, проектів та інші 
друкувалися в газеті «Червонозаводський 
вісник».

Всі сесійні засідання ради транслюють-
ся онлайн та архівуються на сайті.

Офіційний сайт міста постійно удоско-
налюється та наповнюється новинами та 
відповідною інформацією. В приміщенні 
ради працює інфокіоск.

Через електронну пошту приймаються 
запити на інформацію та своєчасно нада-
ються відповіді.

Інформація про новини міста, події, 
свята, офіційні документи розміщувалися 
в міській газеті «Червонозаводський ві-
сник». Посадові особи та майже всі депу-
тати міської ради вчасно склали декларації 
про доходи та розмістили інформацію на 
сайті Єдиного державного реєстру декла-
рацій. 

Запрацював сайт нашої діяльності щодо 
створення Заводської ОТГ (otg.zv.gov.ua).

Участь у Проектах
У 2018 році Заводська міська рада поча-

ла впроваджувати Проект «Впровадження 
енергозберігаючих заходів: «Реконструк-
ція нежитлової будівлі поліклінічного від-
ділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, 
заміною вікон, дверей та інженерних ме-
реж майнового комплексу АЗПСМ №1 За-
водської міської ради Лохвицького району 
Полтавської області».

Цей Проект співробітництва. Учасни-
ком Проекту є Бодаквянська сільська рада 
із співфінансування в сумі 50 000. Партнер 
Проекту – УАСП ТОВ «КАЇС» з фінансо-
вим внеском в сумі 117 000 грн. З обласно-
го бюджету надійшло 600 000 грн. Пісків-
ська сільська рада – 3000 грн.

У 2018 році освоєно 1 152 122 грн. Решта 
- 2 486 423 грн. та додаткове фінансування 
в розмірі 1 450 000 грн. планується освоїти 
у 2019 році.

У 2018 році по Проекту виконані робо-
ти:

- проведено демонтаж та встановлено 
металопластикові вікна на I та II поверхах;

- 6 кімнат другого поверху вже обла-
штовано каркасом з металопрофіля та роз-
почато обшивку стін листами ГКЛ, роботи 
тривають;

- проводиться утеплення внутрішніх ві-
конних відкосів пінополістиролом;

- завершено утеплення горищного пе-
рекриття;

- завершено електромонтажні роботи в 
приміщеннях ІІ поверху;

- розпочато роботи по демонтажу мо-
рально застарілих та аварійних мереж та 
монтажу нових внутрішніх мереж водо-
постачання та водовідведення І та ІІ по-
верхів;

- проводиться демонтаж зношених 
основ підлоги в кімнатах ІІ поверху та роз-
почато влаштування нових основ (роботи 
завершено в 4 кімнатах);

- проведено демонтаж старої кахельної 
плитки в п’яти кімнатах ІІ поверху та ви-
конуються штукатурні роботи з метою 
підготовки основи під облицювання но-
вою плиткою.

Фінансова та інвестиційна діяльність 

Бюджет.
За результатами 2018 року станом на 

01.01.2019 року загальний обсяг доходної 
частини бюджету міста Заводське склав 30 
751 129 грн. 

В 2018 році до загального фонду місь-
кого бюджету надійшло 27 069 806 грн., в 
тому числі кошти без урахування транс-
фертів 19 329 626 грн., субвенція з район-
ного бюджету 7 687 180 грн., обласного 800 
000 грн., доходи спеціального фонду 3 681 
322 грн.

Найсуттєвішими джерелами доходу 
бюджету у 2018 році були:

1. Орендна плата за землю з юридичних 
осіб - 9 746 029 грн.;

2. Земельний податок з юридичних осіб 
- 3 104 799 грн.;

3. Акцизний податок - 2 331 539 грн.;
4. Єдиний податок з фізичних осіб - 1 

745 245 грн.;
5. Податок на нерухоме майно - 244 927 

грн.

Проекти Громадського бюджету
Вже третій рік поспіль для поліпшення 

життя міста Заводське громадяни нашого 
міста мають можливість подавати свої про-
позиції (проекти). Громадський бюджет 
(бюджет участі) у місті Заводському – це 
частина міського бюджету міста, місцева 
ініціатива, форма прямого волевиявлен-
ня жителів міста, що впроваджує іннова-
ційні механізми залучення громадськості 
до розподілу коштів міського бюджету та 
спрямована на демократичний процес об-
говорення громадою окремих напрямів 
використання бюджетних коштів.

Після відбору пропозицій (проектів), 
громадяни міста шляхом голосування 
обирають найкращі проекти, які потім ре-
алізовуються у наступному році.

У 2018 році подано п’ять проектів і 
після голосування визначено двох пере-
можців: ПРОЕКТ Мусієнка Віктора «Об-
лаштування баскетбольного майданчика 
на території міського спортивного комп-
лексу» на суму 377 949,98 грн. 

та ПРОЕКТ Краснолуцької Юлії «Онов-
лення музичних інструментів за для відро-
дження напряму живої музики в місті» на 
суму 185 000,00 грн. 

Ці два проекти будуть реалізовані у 
2019 році.

В 2018 році були реалізовані два про-
екти.

ПРОЕКТ № 1:«Облаштування ігрових 
майданчиків ДНЗ №2 «Теремок» сучасним 
спортивно-ігровим обладнанням», автор 
Дроб’язко Олександр.

Для ДНЗ «Теремок» придбано спортив-
но-ігрове обладнання на суму 187 650,00 
грн.

ПРОЕКТ № 2: «Реалізація творчого 
потенціалу дітей та молоді – важливий 
чинник розвитку духовності української 
спільноти», автор Микитенко Жанна. Від-
повідно до проекту для музичної школи 
придбано електропіаніно на суму 69 600,00 
грн.

Економіка
Провідною галуззю в економіці міста є 

промисловість. Основну долю в бюджето-
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Про затвердження звіту 
міського голови

Заслухавши звіт міського голови 
В.Сидоренка про проведену ним, місь-
кою радою та її виконавчим комітетом 
роботу за 2018 рік та керуючись пунк-
том 9 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛИ: Звіт міського голови 
В.Сидоренка прийняти до відома та за-
твердити (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 січня 2019 року рішення №1

Звіт про виконання 
міського бюджету за 2018 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт про 
виконання міського бюджету за 2018 рік 
по доходах у сумі 30 751 129,00 грн., в 
тому числі:

- доходи загального фонду 27 069 
807,00 грн.;

- доходи спеціального фонду 3 681 
322,00 грн.

2. Затвердити звіт про виконання 
міського бюджету за 2018 рік по видат-
ках у сумі 29 097 509,00 грн., в тому числі:

- видатки загального фонду 24 320 
634,00 грн.;

- видатки спеціального фонду 4 776 
875,00 грн..

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 січня 2019 року рішення №2

Про направлення вільних лишків

Керуючись пунктом 23 частини пер-
шої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», пунк-
том 7 статті 78 Бюджетного кодексу 
України

ВИРІШИЛИ: 1. Направити кошти в 
сумі 2 699 223,00 грн. вільного залиш-
ку бюджетних коштів загального фон-
ду бюджету, що утворився станом на 
01.01.2019 року, а саме:

- по КПК 9710 «Субвенція з місце-
вого бюджету на утримання об’єктів 
спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об’єктів 
спільного користування» КЕКВ 2620 
«Поточні трансферти органам держав-
ного управління інших рівнів» в сумі 
212 800,00 грн. (організація харчування 
1-4 класів (молоко 200 мл на одну дити-
ну);

- по КПК 7322 «Будівництво медич-
них установ та закладів» КЕКВ 3142 
«Реконструкція та реставрація інших 
об’єктів» в сумі 2 486 423,00 грн. (ви-
конання проекту «Впровадження енер-
гозберігаючих заходів: «Реконструкція 
нежитлової будівлі поліклінічного відді-
лення по вул. Садовій, 2а з утепленням, 
заміною вікон, дверей та інженерних 
мереж майнового комплексу АЗПСМ 
№1 Заводської міської ради Лохвицько-
го району Полтавської області»).
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утворенні займають наші головні платни-
ки за землю: 

1. ТзОВ «РАЙЗ – ЦУКОР» - 4 827 569 
грн.;

2. ТОВ «Елеватор - Агро» - 1 196 604 
грн.;

3. ПрАТ «Склоприлад» - 699 274 грн.;
4. ПАТ «Укртелеком» - 102 407грн.;
5. ТОВ «Лохвицький комбікормовий за-

вод» - 386 754 грн.;
6. ТзОВ «Регал Петролеум Корпорейшн 

(Юкрейн) Лімітед» - 343 030 грн.;
7. ПрАТ «Європа Транс - Агро» - 698 863 

грн.;
9. ФОП Антоненко В.П. – 445 125 грн.;
10. УАСП ТОВ «КАІС» - 261 669 грн.;
11. ПП «Компанія «Надежда» - 163 981 

грн.;
12. ТОВ «Агросервіс» - 246 770 грн.;
13. ЧТК «Анкор» - 126 583 грн.;
14. ТДВ «Червонозаводський хлібоза-

вод» - 181 342 грн.;
15. ТОВ «ГАДЯЧСИР» - 116 679 грн.
 
Благоустрій міста
З 12 квітня по 1 червня в місті прово-

дився двомісячник чистоти, благоустрою 
та озеленення. 

Всього протягом року на благоустрій 
міста освоєно коштів в сумі – 7 431 884 грн. 

На території міста прибрано близько 
297 несанкціонованих сміттєзвалищ За-
гальний обсяг зібраного та вивезеного на 
міське сміттєзвалище сміття становить 
більш ніж 4 500 м3.

Проведено обрізку близько 250 сухос-
тійних та вражених омелою дерев, в тому 
числі: в районі паркової зони та стадіонів, 
цвинтарів та вулицях міста.

Робота по скошуванню карантинних 
рослин на території міста проведена пра-
цівниками відділу благоустрою міської 
ради та КП «Комунсервіс». Загальна пло-
ща, на якій скошені карантинні рослини, 
становить більше 10 000 м2. Регулярно ви-
конувалися роботи по скошуванню трави 
на міських стадіонах, дитячих майданчи-
ках, парках, цвинтарях, узбіччях доріг, по-
руч тротуарів.

Виконано роботи по ремонту декора-
тивної водойми (чаші басейну), проведена 
очистка прилеглої території та ремонт пар-
кану на загальну суму – 63 950 грн.

Своєчасно доглядалися газони, квітни-
ки та підвозився грунт. Сформовано нові 
квітники, висаджено в них квіти (200 са-
джанців троянд) на вулицях Полтавська, 
Озерна, Матросова та інших. 

Як і кожного року, проведено роботи по 
озелененню міста: висаджено близько 700 
шт. різних порід дерев та 200 кущів. Участь 
в озелененні міста прийняли педагогічні 
колективи, студенти, учні навчальних за-
кладів, трудові колективи підприємств та 
установ, підприємці та працівники апара-
ту виконкому міської ради.

Проведено ремонтні роботи 
пам’ятників та місць поховання загиблих 
воїнів та ремонт пам’ятника «Жертвам Го-
лодомору» (13 501,18 грн.).

Утримуються в належному стані всі ав-
тобусні зупинки міста (вул. Ватутіна, Пол-
тавська).

Придбано та встановлено на території 
міста смітнички на загальну суму 5 740 
грн. Регулярно ремонтуються лавочки та 
смітнички на міських стадіонах. Придба-
ний насос з насадкою для фонтана (9226 
грн.) та дитяче ігрове обладнання. Вста-
новлений туалетний модуль на території 
паркової зони (вул. Озерна).

Придбані бензотримери на суму 26 958 
грн.

Придбано торгівельний павільйон для 
Комунального ринку. Послуги по збору 
ТПВ надавалися жителям міста Заводське 
та сіл Піски, Токарі, Бодаква, Погарщина.

Робота Червонозаводського кому-
нального ринку

На території, яка виділяється в суботні 
дні для проведення торгівлі продовольчи-
ми і промисловими товарами розміщуєть-
ся в середньому 220 – 250 торгових точок, 
що дорівнює приблизно 480 – 530 торгових 
місць. Влітку цей показник був більший. 
Утримання одного торгового місця в 2018 
році становило 7,00 грн. (одне торгове міс-
це дорівнює двом метрам квадратним).

За 2018 рік комунальним ринком реа-
лізовано послуг на суму 205 400 грн. за 52 
суботні дні. Пенсіонери, які продають про-
дукцію свого підсобного господарства на 
ринку міста, звільнені від сплати послуг по 
утриманню торгових місць. 

В цьому році, в зв’язку зі значним змен-
шенням торгових місць на ринку, а також 
несприятливими погодними умовами ко-
мунальний ринок одержав збитки в сумі 
18 700 грн. 

Комунальний ринок не стоїть осторонь 
життя нашого міста. В цьому році за ко-
шти комунального ринку було виготовле-
но і установлено три дорожні знаки «За-
водське» в напрямку: масив «Гора», Піски 
і Лохвиця. Також було придбано саджанці 
дерев для ЗОШ №2 і механіко-технологіч-
ного коледжу. Для естетичного вигляду те-
риторії ринка висаджували дерева і квіти. 
Брали активну участь у святкуванні Дня 
міста. Надавали допомогу у придбанні ми-
ючих засобів та канцтоварів для медпунк-
ту АЗПСМ №2.

Виконання міської програми «Право-
порядок»

Налаштовано мережу відеоспостере-
ження на суму 12 000,00 грн.

За звітний період членами МГО «Пра-
вопорядок» проведено 700 чергувань, які 
здійснювались у вихідні і святкові дні. 
Проводилась охорона громадського по-
рядку під час проведення міських свят-
кових заходів і футбольних матчів. Для 
чергувань були задіяні чотири члени гро-
мадського формування «Правопорядок».

Під час чергувань велась профілактич-
на робота з неповнолітніми по дотриман-
ню режиму перебування на території міста 
у вечірній час та розпиванню ними спирт-
них напоїв.

Патрулювання здійснювалось по за-
тверджених маршрутах. Особлива увага 
зверталась на збереження комунальної 
власності міста. Попереджено декілька кра-
діжок комунального та приватного майна. 

Під час чергувань спільно з працівни-
ками Лохвицького МПУМВС проводилась 
профілактична робота з водіями скутерів 
і мопедів, які порушували правила дорож-
нього руху; робота по охороні громадсько-
го порядку. 

Були виявлені особи, що вживали ал-
когольні напої в громадському місці. На 
основі цього складено 6 протоколів за І ст. 
178, 173 КУпАП України – порушникам ви-
несено попередження.

Під час патрулювання з працівниками 
поліції здійснювалася перевірка осіб, що 
перебувають під адміністративним нагля-
дом.

12.10.2018р. складено адміністратив-
ний протокол за частиною ІІст. 173 КУпАП 
України на гр. Л.В.М. – якому винесено по-
передження. 

Припинялися порушення санітарних 
норм на берегах р.Сула, а також прово-
дились профілактичні бесіди про недопу-
щення вживання спиртних напоїв поблизу 
місць масового відпочинку громадян.

За звітний період по міській програмі 
«Правопорядок» встановлено 6 камер ві-
деоспостереження. 

Проведено профілактичні бесіди про 
недопущення вживання спиртних напоїв 

та збереження комунальної власності се-
ред студентів Лохвицького механіко-тех-
нологічного коледжу Полтавської держав-
ної аграрної академії. 

Проведено профілактичні бесіди з 
мешканцями м. Заводське 2002 року на-
родження, які порушували режим перебу-
вання неповнолітніх в громадських місцях 
після 22.00 год. 

Спільно з працівниками поліції систе-
матично проводяться рейди по виявленню 
та документуванню випадків незаконного 
обігу наркотичних речовин. 

Проведено індивідуальні профілактич-
ні бесіди з громадянами, які схильні до 
вживання алкогольних напоїв та нарко-
тичних засобів. Всього проведено 8 бесід.

Виконання міської програми «Вулич-
не освітлення»

Проведено ремонт мережі вуличного 
освітлення (179 501 грн.).

У поточному році прокладено близько 
1400 м/п кабелю (вул.Тополина, вул.Ма-
тросова, вул.Озерна, вул.Робітнича, вул.
Проектна, вул.Космічна, вул.Горянська). 

Встановлено 11 нових та замінено 35 
світильників. Замінено 200 ламп вулич-
ного освітлення та три лічильника обліку 
електричної енергії по вул.Набережній, 
вул.Ватутіна, частково на вулицях Лермон-
това, Гоголя, Полтавській, Чкалова, пров. 
Лугової, Тесленка.

Капітальний та поточний ремонт 
шляхів, тротуарів та встановлення до-
рожніх знаків

У 2018 році проведено поточний та ка-
пітальний ремонти доріг у місті:

1. Капітальний та поточний ремонт 
доріг з твердим (асфальто-бетонним) по-
криттям, в тому числі на умовах співфі-
нансування з ОДА – 199 000,00 грн. вул.
Ватутіна (ремонт до знаку Заводське). 

- капітальний ремонт дороги по вул. За-
водській в розмірі 224 997,92 грн. (завер-
шення);

- капітальний ремонт благоустрою час-
тини вул. Шкільної на суму 200 000,00 грн.;

- поточний ремонт доріг по вулицях 
Матросова, Пушкіна, Робітничій, Черни-
шевського, Академіка Пономаренка, По-
льовій, Озерній, Шевченка, Л. Українки, 
Проектній, Полтавській, Садовій, Веселій, 
Абрикосовій, Мирній, І пров. Садової на 
загальну суму 809 320,73 грн.;

2. Капітальний та поточний ремонт до-
ріг міста без твердого (асфальто-бетонно-
го) покриття.

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

3. Нанесення дорожньої розмітки на ву-
лицях міста.

- придбання фарби для дорожньої роз-
мітки на суму 18 128,00 грн.;

- нанесення дорожньої розмітки по вул. 
Матросова, Полтавській, Шкільній та ін-
ших.

4. Встановлення та ремонт дорожніх 
знаків.

- проведено поточний ремонт дорожніх 
знаків на вулицях: Озерна, Шкільна, Пол-
тавська, Ватутіна, Перемоги та інших.

5. Поточний ремонт тротуарів.
- поточний ремонт тротуарів по вул. 

Проектній, на прибудинковій території 
вул. Озерна, 14, на території ДНЗ «Малят-
ко» на суму 281 128,60 грн.;

6. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації по капітальному ремонту до-
ріг (вулиць) міста.

Виготовлено по наступних об’єктах:
- «Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування місце-

вого значення 01712162 Млини-Піски в 
межах вулиці Ватутіна м. Заводське Лох-
вицького району Полтавської області» в 
розмірі 75 800,00 грн.;

- «Капітальний ремонт благоустрою 
частини вул. Шкільної в м. Заводське Лох-
вицького району Полтавської області» в 
розмірі 3231,90 грн.

- здійснення технічного нагляду за ре-
монтом доріг на суму 43 960,00 грн.

- технічна інвентаризація об’єктів ко-
мунальної власності територіальної гро-
мади на суму 3 600,00 грн.

Позапланові роботи:
- поточний ремонт асфальто-бетонного 

покриття проїздів на прибудинкових тери-
торіях по вулицях Проектій, 8 та Полтав-
ській, 11 на суму 117 524,91 грн.

Водопостачання та водовідведення
Проведено заміну вводу системи водо-

постачання в багатоквартирному будинку 
по вул. Проектній, 7.

Поточний ремонт водогону по вул. Ско-
вороди в розмірі 37 816,76 грн.

Проведено інженерно-геодезичні ви-
шукування на об’єкт «Будівництво водо-
гону на масиві «Брисі» в м. Заводське Лох-
вицького району Полтавської області» на 
59 512,00 грн.

Виготовлено проектно-кошторисну до-
кументацію на об’єкт «Будівництво водо-
гону на масиві «Брисі» в м. Заводське Лох-
вицького району Полтавської області» на 
155 000,00 грн. Виготовлено проектно-ко-
шторисну документацію по реконструкції 
очисних споруд.

Освіта
На утриманні громади міста перебува-

ють ДНЗ «Теремок» та «Малятко», в яких 
функціонує 13 груп, місць 272 ( 115 та 157 
відповідно).

Утримання ДНЗ здійснюється за кошти 
міського, районного бюджетів та батьків-
ської плати за харчування.

Пільгами на харчування користуються 
57 дітей з малозабезпечених сімей.

Вартість утримання 1 дитини у 2018 
році становила 20 грн.

З міського бюджету на утримання ДНЗ 
витрачено 9 220 922 грн., в тому числі з ра-
йонного бюджету 6 770 000 грн., та бать-
ківської плати 423 154 грн.

В 2018 році крім витрат на утримання 
проведено ряд ремонтних робіт та при-
дбання інвентарю.

Проведено:
- реконструкцію даху ДНЗ «Теремок» - 

219 993,00 грн. (завершення);
- поточний ремонт каналізаційної мере-

жі ДНЗ «Теремок» - 15 128,88 грн.;
- вогнезахисний обробіток дерев’яних 

елементів горища ДНЗ «Теремок» по вул. 
Озерній,9 – 24 876,27 грн.;

- поточний ремонт огорожі ДНЗ «Ма-
лятко» на суму 48 615,54 грн.

Придбання для ДНЗ «Теремок»:
- канцтоварів – 8 000,00 грн;
Придбання для ДНЗ «Малятко»:
- канцтоварів - 11 800,00 грн.;
- конфорок електричних та перемикачів 

- 5 640,00 грн.;
- миючих засобів та господарчих това-

рів - 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, прас-

ки, принтера, пральної машини, посуду на 
суму 63 560,00 грн.;

- придбання медичних препаратів та лі-
ків - 6 000,00 грн. (ДНЗ «Теремок» та «Ма-
лятко».) Для ДНЗ міста передплачено фа-

<< СТОР. 1

СТОР. 3 >>



www.zv.gov.ua 330 СІЧНЯ 2019 РОКУ, № 1

хові видання, оплачені курси підвищення 
кваліфікації та участь у Всеукраїнських та 
Міжнародних освітніх заходах.

Крім того дитячі садки забезпечені со-
лодощами до Дня Св.Миколая та ново-
річними подарунками (подякуємо за це 
Представництво «Регал Петролеум Корпо-
рейшн Лімітед» та ПрАТ «Склоприлад»), а 
також подарунками для випускників.

В місті функціонують дві загальноос-
вітні школи.

З бюджету міста направлена субвенція 
до районного бюджету на утримання ме-
дичних сестер у школах (125 000 грн.).

На утримання пришкільних таборів ви-
трачено 60 000 грн.

З міського бюджету забезпечується без-
коштовне харчування дітей пільгових ка-
тегорій (140 000 грн.).

Міська рада сприяє у перевезенні дітей 
на різні заходи. 

Надається всіляка підтримка дитячій 
музичній школі, механіко – технологічно-
му коледжу та ПТУ №32.

Охорона здоров’я
В комунальній власності громади міста 

перебуває майновий комплекс АЗПСМ №1 
по вул. Садовій.

З осені 2018 року проводиться рекон-
струкція приміщення поліклініки відпо-
відно до проекту ««Впровадження енер-
гозберігаючих заходів: «Реконструкція 
нежитлової будівлі поліклінічного відді-
лення по вул. Садовій, 2а з утепленням, 
заміною вікон, дверей та інженерних ме-
реж майнового комплексу АЗПСМ №1 За-
водської міської ради Лохвицького району 
Полтавської області».

Крім того:
- виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на об’єкт «Технічне пере-
оснащення мереж внутрішнього елек-
тропостачання нежитлової будівлі по-
ліклінічного відділення по вул. Садовій, 
2а майнового комплексу АЗПСМ № 1 За-
водської міської ради Лохвицького району 
Полтавської області» - 4 953,00 грн.;

- проведено експертизу проектно-ко-
шторисної документації на об’єкт «Техніч-
не переоснащення мереж внутрішнього 
електропостачання нежитлової будівлі 
поліклінічного відділення по вул. Садовій, 
2а майнового комплексу АЗПСМ № 1 За-
водської міської ради Лохвицького району 
Полтавської області» - 3 240,00 грн.;

У 2018 році з бюджету міста виділено 
445 000 грн., як субвенцію до районного 
бюджету на придбання системи цифрової 
візуалізації рентгенівських зображень. 

В цілому з міського бюджету у 2018 році 
на охорону здоров’я витрачено 1 629 012 
грн.

Соціальний захист та соціальне забез-
печення

На комплексну програму соціального 
захисту населення у 2018 році було виді-
лено 654 479грн.

За рахунок цієї програми надається до-
помога громадянам, які потребують зна-
чних коштів на лікування, або опинилися 
у складних життєвих обставинах; дітям – 
сиротам.

З програми соціального захисту у 2018 
році виплачені кошти для відзначення ви-
пускників шкіл та коледжу, які закінчили 
навчальні заклади з відзнакою; для участі 
школярів та студентів в олімпіадах, кон-
курсах, школах (в т.ч. і за кордоном), фо-
румах.

За рахунок програми соціального за-
хисту виплачена допомога: 

учасникам АТО до Дня захисника Укра-
їни – 30 000 грн.;

учасникам ліквідації на ЧАЕС 1 та 2 ка-
тегорії – 38 500 грн.;

учасникам бойових дій – 31 500 грн.
ветеранам Другої світової війни – 14 000 

грн.
Допомагаємо мешканцям громади у пи-

таннях оформлення субсидій.

Культура та дозвілля
В місті працюють два будинки культу-

ри На їх утримання з міського бюджету 
витрачено 2 055 496 грн., в тому числі суб-
венція з районного бюджету 917 180 грн.

В 2018 році проведено поточний ремонт 
системи опалення МБК №2 (40 438 грн.); 
замінено твердопаливний котел, встанов-
лено нову димову трубу та замінено роз-
ширювальний бак.

Для МБК №2 придбано ліри та пюпітри.
Для МБК №1 придбані ялинкові при-

краси. 
У МБК №1 діти безкоштовно займають-

ся хореографією, вокалом, грою на духових 
інструментах, театральним мистецтвом, 
декоративно-прикладним мистецтвом.

Придбано книгу «Моє маленьке місто 
Заводське».

Здійснили грандіозне святкування 90 
– річчя міста. За три дні свята з бюджету 
витратили всього 13 517 грн., решта спон-
сори.

Заклади культури беруть участь у виїз-
них мистецьких конкурсах та фестивалях 
і забезпечують проведення міських куль-
турно – масових заходів та свят.

У 2018 році МБК №1 проведено: 
13.01 - дитяча християнська вистава з 

м.Полтава;
19.01 - театралізація та проведення свя-

та Водохреща;
22.01 - Дитячий флешмоб до Дня Со-

борності України
26.01 - усний журнал «Голокост у 

пам’яті… Це – вічний біль»;
29.01 - година патріотизму у рамках від-

значення 100-річчя бою під Крутами;
31.01 - випускний вечір студентів 

ЛМТКПДАА;
03.02 - участь хореографічного колекти-

ву «Пролісок» у Міжнародному дитячому 
фестивалі «Мистецькі барви» (Чернігів-
ська обл.);

10.02 - літературно-поетичний вечір 
із запрошеними поетами смт.Шишаки та 
м.Полтава;

15.02 - вечір пам’яті до Дня виведення 
військ з республіки Афганістан та учасни-
ків 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 рід-
ної мови;

23.02 - виставка дитячих малюнків до 
Дня Державного Герба України;

24.02 - участь духового оркестру у кон-
церті Токарівського СБК;

01.03 - благодійний концерт-вистава у 
підтримку онкохворих дітей. Київський 
цирк «Галактика»;

03.03 - ювілейний творчий вечір з на-
годи 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 об-
ласному 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 «Бар-
висті джерела талантів»;

30.03 - участь хореографічного колек-
тиву «Пролісок» в обласному конкурсі на-

родно-сценічного танцю «Джерела надій» 
(м.Гадяч);

30.03 - участь солістів вок.студії в облас-
ному 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 колекти-
ву «Пролісок» у відкритому молодіжному 
турнірі хореографічного мистецтва «The 
Star Stage» (м.Полтава);

20.04 - звіт Заводської дитячої музичної 
школи;

21.04 - заключний звіт закладів культу-
ри Лохвицького району «Барвисті джерела 
талантів»;

25.04 - година-реквієм до Дня Чорно-
бильської трагедії;

26.04 - виступ хореографічного колек-
тиву «Пролісок» на Обласному семінарі-
практикумі завідувачів методичними ка-
бінетами 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 уро-
чистому 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 ко-
хай»;

18.05 - майстер-класи з технології ви-
шивки. Зустріч з майстрами;

19.05 - молодіжний квест до Дня Євро-
пи;

21.05 - інформаційна година до Дня 
пам’яті жертв політичних репресій;

22.05-29.05 - участь Народного ансамб-
лю танцю «Веселка» в Міжнародному фес-
тивалі фольклору та сучасного мистецтва 
«Le Spiegge D’Italia» (Італія);

27.05 - участь хору «Явір» у Регіональ-
ному 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 ди-
тячої та юнацької творчості «Веселкові ко-
льори»;

02.06 - участь хореографічного колекти-
ву «Пролісок» у хореографічному конкур-
сі-турнірі «Пластилін»; 

06.06 - дитячий проект учасників теа-
тральної студії «Моє перше бліц-інтерв’ю» 
до Дня журналістики;

13.06 - виступ учасників творчих ко-
лективів на навчальних зборах особового 
складу стрілецької роти у рамках підготов-
ки підрозділу Полтавської бригади тери-
торіальної оборони;

22.06 - мітинг до Дня скорботи і вша-
нування пам’яті жертв війни в Україні та 
початку ВВВ;

23.06 - Holly-фест та молодіжна святко-
ва дискотека до Дня молоді та Конституції 
України;

24.06 - участь у районному фестивалі 
«Молодіжний простір»;

04.07 - виступ духового оркестру у ра-
йонних урочистостях з нагоди відзначення 
Дня поліції;

06.07 - участь у святковому дійстві на 
Івана Купала;

10.07-15.07 - тиждень сімейних ціннос-
тей;

22.07 - звукозапис переможців фестива-
лю «Веселкові кольори» в студії професій-

ного звукозапису;
28.07-29.07 - Дніпровський цирк «Ша-

піто»;
09.08 - виставка дитячих картин «При-

годи кота Мудрика рідним містом»;
23.08 - участь у святкових урочистостях 

до Дня Державного Прапора України;
24.08 - участь в Арт-пікніку до Дня Не-

залежності України;
24.08 - літературно-патріотична плат-

форма до Дня Незалежності України;
24.08 - дитячий флешмоб повітряних 

зміїв до Дня Незалежності України; 
26.08 - участь у фестивалі народної 

творчості на Національному Сорочин-
ському ярмарку;

03.09 - виступ Народного ансамблю 
танцю «Веселка» на міському святі Першо-
го дзвоника;

05.09 - робота відеотеки «100 років з 
Дня початку «червоного терору»;

10.09 - зустріч з волинським мандрів-
ником шевченкознавцем Р.Теліпським у 
рамках проекту «Піша Хода «Тарасів до-
роговказ – 2»;

12.09 - урочисте покладання квітів до 
пам’ятника Невідомому Солдату та Героям 
України до Дня визволення міста Завод-
ського 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 манга-
лі»;

- виступ творчого колективу Яхників-
ського 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 тран-

спорту «Мій перший сімейний екіпаж»;
- презентація книги «Моє маленьке міс-

то Заводське» в ДНЗ «Теремок»;
- авторська виставка фоторобіт «Завод-

ське – 90» в ДНЗ «Теремок»;
- сімейна спорт-естафета;
- арт-флешмоб для дітей. Виставка го-

тових робіт. Виготовлення символічного 
оберегу міста;

- майстер клас від професійного худож-
ника олійними фарбами;

- вечірній відеосеанс мультфільмів під 
відкритим небом;

- дитяча «холлі»-дискотека. Святковий 
фейерверк;

16 вересня:
- ІІ-ий фестиваль інструментальної му-

зики «В діапазоні чарівних мелодій»;
- майстер-класи з декоративно-ужит-

кового мистецтва, робота опішнянських 
майстрів;

- малюнок на асфальті «Кольорами щас-
тя малюю рідне місто»;

- районний фестиваль-конкурс пошта-
рів;

- дитячий святковий флешмоб. Робота 
відеолокації «З найкращими побажання-
ми 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;
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13.10 - святкові урочистості до Дня ко-
зацтва, Святої Покрови та Дня Захисника 
України «Свята Покрова – козаку опора»;

14.10 - переатестація творчих колекти-
вів 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 Всеу-
країнського проекту за підтримки братів 
Кличків;

31.10 - звіти худ.самодіяльності загаль-
ноосвітніх 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 мисте-
цтва;

17.11 - участь хореографічного колекти-
ву «Пролісок» в Обласному телешоу-кон-
курсі «Естрадна веселка»;

21.11 - година патріотизму до Дня Гід-
ності та Свободи України;

22.11 - вечір-реквієм до Дня 85-х роко-
вин Голодомору в Україні;

25.11 - ювілейний концерт «Народу рід-
ного душа у пісні українській переллється» 
Народного хору української пісні «Явір».
Звіт МБК №1;

01.12 - ІІ Відкритий фестиваль-кон-
курс народного хорового мистецтва 
ім.В.Міщенка;

03.12 - молодіжний виховний захід «Ра-
зом скажемо СНІДу – ні!»;

06.12 - виставка дитячих малюнків «Ге-
роїв стежина – від батька до сина» до Дня 
Збройних Сил України;

06.12 - виступ учасників художньої са-
модіяльності на студентському КВК;

07.12 - дитяча ділова гра-коло «Я – лі-
дер» до Дня місцевого самоврядування;

15.12 - участь Народного ансамблю тан-
цю «Веселка» у Всеукраїнському фестива-
лі-конкурсі мистецтв «Сяйво ПервоЦві-
тів»;

15.12 - участь солістів духового орке-
стру у Всеукраїнському фестивалі-конкур-
сі 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 дитя-

чого театру для дітей працівників ЛМТК 
ПДАА;

23.12 - концерт Заслуженого артиста 
України Віктора Павліка;

27.12 - щедрування творчих колективів 
міста;

28.12 - виступ хореографічного колек-
тиву «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 Ву-
лик»); 

04.03 - концерт до Дня 8 Березня (творчі 
колективи:«Злагода», «Веселий Вулик», ду-
ховий 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» (учас-
ник художнього колективу «Злагода», 
П.Потапенко, «Веселий Вулик»); 

15.04 - участь у концерті з нагоди 70-річ-
чя викладача Лучанської МШ Корольова 
А.П. (духовий оркестр МБК№2); 

08.04 - участь у заключному концерті 
переможців районного огляду-конкурсу 
«Барвисті джерела талантів» (творчі ко-
лективи: «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 при-
мирення (творчі колективи:«Злагода», 
«Веселий Вулик», духовий оркестр);

09.05 – урочистий мітинг до Дня Пам’яті 
та примирення (творчі колективи: «Злаго-
да», духовий оркестр);

11.05 - концерт до Дня матері (творчий 
колектив «Злагода»);

13.05 - участь у концерті, присвяченому 
Дню матері. Обласний огляд-конкурс ро-
динних 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 фольклор-
ному фестивалі «Ой, Трійце,зелен-свято» 
(творчі колективи: «Злагода», «Веселий 
Вулик»);

26.05 - участь у випускному вечорі (ду-
ховий оркестр МБК №2);

24.06 - участь у районному фестива-
лі молоді «Єдиний простір» (молодший 
склад творчого колективу «Злагода»); 

28.06 - участь у концерті присвячено-
му Дню прикордонника (духовий оркестр 
МБК №2) с.Лука;

06.07 - театралізоване дійство «На Іва-
на, на Купайла» (творчі колективи: «Зла-
года», «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 сіль-
ському фестивалі-конкурсі «Бором-
ля-2018» (творчий колектив «Веселий Ву-
лик»);

23.08 - святкування Дня прапора, Дня 
села та Дня Незалежності (творчі колек-
тиви: «Злагода», «Веселий Вулик», духовий 
оркестр, запрошений колектив Гадяцького 

БК «Тоніка»);
25.08 - участь в обласному національ-

ному огляді-конкурсі «Чиста Криниця» 
(творчі колективи:«Злагода», «Веселий Ву-
лик»);

26.08 - участь у святкуванні Дня села Ві-
кторії ( колектив «Веселий Вулик»);

01.09 - участь у концерті, присвяченому 
40-й річниці з дня відкриття Лучанської 
СШ (духовий оркестр МБК№2); 

09.09 - участь у Регіональному конкурсі, 
присвяченому пам’яті поета-пісняра Д.О. 
Луценка «Осіннє золото» (колектив «Зла-
года»);

16.09 - участь у II-му фестивалі інстру-
ментальної музики з нагоди 90-ї річниці м. 
Заводське (духовий оркестр МБК №2);

29.09 - участь в обласному фестива-
лі «Воздвиженський ярмарок» (колектив 
«Веселий Вулик»);

14.10 - захист та отримання звання «На-
родного колективу» (творчі колективи: 
«Веселий Вулик», «Злагода», духовий ор-
кестр);

18.10 - концерт до Дня працівників сіль-
ського господарства (колектив «Злагода») 
с.Яхники;

24.11 - громадський захід присвячений 
пам’яті жертв голодомору 32-33р.р.;  

08.12 - концерт до Дня місцевого само-
врядування (колективи: «Злагода», «Весе-
лий Вулик», духовий оркестр);

27.12 - участь у проведенні Новорічних 
щедрівок (колективи: «Злагода», «Веселий 
Вулик»);

28.12 - Новорічний концерт (колективи: 
«Злагода», «Веселий Вулик», духовий ор-
кестр).

Спорт
З міського бюджету у 2018 році на фі-

нансування програм по підтримці фізич-
ної культури і спорту виділено 303563,50 
грн., на утримання спортивних споруд – 
118028,86 грн.

У 2018 році в будівлі спорткомплек-
су по вул. Матросова, 15А виготовле-
на проектно-кошторисна документація 
на «Проектно-вишукувальні роботи по 
капітальному ремонту фасаду та благо-
устрою спорткомплексу» (22 223 грн.); 
встановлено охоронну сигналізацію (22 
694 грн.); проведено вогнезахисний об-
робіток дерев’яних елементів горища (8 
561,62 грн.). Придбано меблеві стінки, 
стільці та інші меблі (107 763 грн.); при-
дбано спортивний інвентар в приміщення 
спорткомплексу (тренажери 198 997 грн.). 
Відвідування спорткомплексу є безко-
штовним. 

Придбано спортивний інвентар для 
спортсменів:

- бутси - 40 000,00 грн.;
- футбольний одяг - 13 700,00 грн.;
- футбольні м’ячі - 16 300,00 грн.;
- баскетбольні м’ячі - 5 000,00 грн.;
- спортивне обладнання - 7 369,20 грн.;

- шлеми боксерські - 2 630,80 грн.;
- медалі, статуетки - 1 572,50 грн. 
В місті реалізуються різні спортивні 

програми:
1. Розвиток аматорського футболу в м. 

Заводське ( 133 500,00 грн.):
- з 28.04 по 20.10 міська футбольна ко-

манда «Харчовик» приймала участь у Пер-
шості Полтавської області;

- з 17.05 по 17.10 міська футбольна ко-
манда 2003-2004 р.н. приймала участь у 
Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області;

- з 18.05 по 17.10 міська футбольна ко-
манда 2005-2006 р.н. приймала участь у 
Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області.

2. Розвиток та підтримка спортсменів 
бойового мистецтва «Дракон», баскетбо-
лістів, волейболістів, шахістів, тхеквондо, 
муай-тай, кікбоксингу м. Заводське (14 
340,00 грн.):

- 21.01 в м. Київ Відкритий регіональ-
ний кубок України з бойового мистецтва 
«Дракон»;

- 25.06 в м. Кропивницький відкритий 
Чемпіонат Кіровоградської області з тхек-
вондо;

- 28.10 в м. м. Кропивницький Відкри-
тий всеукраїнський фестиваль бойових 
мистецтв з тхеквондо.

3. Програма розвитку боксерського 
клубу «АЛЕКС» (40 000,00 грн.): 

15-31 січня м. Ромни. Навчально-трену-
вальний збір до чемпіонату України. Мо-
лодь.

1-3 лютого м. Полтава. Чемпіонат Пол-
тавської 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 Пол-
тавської обл. по фізкультурно - спортив-
ному товариству «Динамо».

18-22 квітня м. Біла Церква. Міжнарод-
ний турнір Поповича.

11-12 травня. м.Ромни. Відкритий тур-
нір 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 пер-
шість Сумської обл.

18-20 жовтня м. Полтава. Чемпіонат 
Полтавської обл. молодь.

27 жовтня м. Полтава. Першість «Олім-
пійські надії». 

5-11 листопада м. Житомир. Чемпіонат 
України серед молоді.

Проведено турніри:
- з настільного тенісу (6000 грн.);
- з мініфутболу (6000 грн.).
Постійно здійснюється догляд за фут-

больним та льодовим майданчиками.

Міський голова Віталій Сидоренко

Рішення міської ради
<< СТОР. 1

2. Затвердити профіцит загального 
фонду бюджету в сумі 2 486 423,00 грн.

3. Затвердити дефіцит спеціального 
фонду бюджету в сумі 2 486 423,00 грн. 
джерелом покриття якого визначити 
вільний залишок бюджетних коштів, що 
утворився станом на 01.01.2019 р. по за-
гальному фонду бюджету.

4. Бухгалтерії міської ради внести 
зміни в помісячний розпис бюджету на 
2019 рік.

5. Затвердити довідки про зміни за 
2019 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 січня 2019 року рішення №3

Про виконання програми економічного 
і соціального розвитку міста за 2018 рік

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про ви-
конання програми економічного і соціаль-
ного розвитку міста за 2018 рік (додаєть-
ся).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 січня 2019 року рішення №4

Про затвердження програми економіч-
ного і соціального розвитку міста Завод-
ське, Лохвицького району, Полтавської 

області на 2019 рік

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні»

ВИРІШИЛИ: Затвердити програму 
економічного і соціального розвитку міс-
та Заводське, Лохвицького району, Пол-
тавської області на 2019 рік (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 січня 2019 року рішення №5

Про затвердження програми поводжен-
ня з твердими побутовими відходами 

на території Заводської міської ради на 
2019 – 2021 роки

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні»

ВИРІШИЛИ: Затвердити програму 
поводження з твердими побутовими від-
ходами на території Заводської міської 
ради на 2019 – 2021 роки (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 січня 2019 року рішення №6
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До відома споживачів 
КП «Комунсервіс»

Порівняльна таблиця вартості послуг з водопостачання та водовідведення 
по Полтавській області станом на 01.01.2019 року

грн/м3 з 
ПДВ

грн/м3 з ПДВ Всього Дата

Населений пункт вода водовідведення
1 КП «Полтававодоканал» 12,50 10,90 23,40 01.01.19
2 КП «Кременчукводоканал» 8,89 9,08 17,97
3 м.Горішні Плавні 11,84 13,94 25,78
4 КП «Лубни-водоканал» 10,34 15,31 25,65
5 КП «Миргородводоканал» 9,50 11,61 21,11
6 КП «Лохвиця-сервіс» (факт) 8,78 10,80 19,58

КП «Лохвиця-сервіс» (план) 10,33 12,10 22,43 01.03.19
7 м.Гадяч ВУЖКГ 11,30 13,42 24,72
8 КП «Глобинське» 13,77 13,43 27,20
9 ККП Диканька 14,10 14,10 28,20

10 КП «Градизьккомунсервіс» 11,04 15,00 26,04
11 КП «Комунсервіс» (факт) 9,25 9,90 19,15

КП «Комунсервіс» (план) 11,52 13,80 25,32

Програма економічного і 
соціального розвитку міста 

Заводське Лохвицького 
району Полтавської області 

на 2019 рік
ВСТУП

Програма економічного і соціального 
розвитку м. Заводське Лохвицького ра-
йону Полтавської області на 2019 рік та 
основних напрямків розвитку (далі – Про-
грама) розроблена виконавчим комітетом 
Заводської міської ради спільно з депута-
тами міської ради відповідно до Законів 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соці-
ального розвитку України» та інших нор-
мативно-правових актів.

В основу Програми покладені положен-
ня Стратегічного плану розвитку міста 
Заводське до 2020 року, Генеральний план 
міста, проекти розвитку, міські програми 
та звернення мешканців міста.

Програма розроблена з метою виро-
блення єдиної соціальної і економічної по-
літики розвитку м. Заводське у 2019 році 
економічно обґрунтованого використан-
ня бюджетних коштів є передумовою для 
виконання положень стратегічного плану 
розвитку міста до 2020 року.

Реалізація цієї програми дасть змогу 
ефективно вирішувати існуючі проблеми 
розвитку міста, плідної співпраці з гро-
мадськими організаціями, підприємства-
ми, установами та владними структурами.

Основні зусилля реалізації Програми 
будуть спрямовані на утримання інфра-
структури міста (культурної, соціальної, 
дорожньої, торгової, тощо), покращення 
якості медичних послуг, розвиток кому-
нального господарства, підтримка за-
кладів освіти, відновлення культурної 
спадщини та розвиток спорту. Не менш 
важливою складовою реалізації Програми 
є покращення інвестиційного клімату че-
рез реалізацію проектів.

Програма спрямована на вирішення 
проблем, які виникають у громаді, зокре-
ма у 2019 році.

Реалізація програми дасть змогу утри-
мувати соціальні стандарти на високому 
рівні, покращити інвестиційний клімат та 
залучити додаткові джерела фінансування 
що дасть змогу покращити якість життя 
мешканців міста.

МЕТА ПРОГРАМИ
Програма соціально-економічного роз-

витку міста Заводське на 2019 рік розро-
блена з метою забезпечення стандартів 
комфортного проживання заводчан через 
залучення інвестицій, створення сприят-
ливих умов для розвитку промислового 
виробництва, малого та середнього бізне-
су, забезпечення життєдіяльності міста, 
поширення стандартів здорового способу 
життя, якості медичних послуг, рівня осві-
ти, культури та соціального захисту насе-
лення.

Пріоритетними напрямками розвитку 
міста у 2019 році є – покращення якості 
функціонування комунальної, освітньої 
і медичної інфраструктури, покращення 
добробуту населення та дотримання соці-
альних стандартів життя через посилення 
інвестиційної активності міста, шляхом 
залучення додаткових джерел фінансуван-
ня та власного потенціалу.

У 2019 році діяльність міської ради буде 
направлена на мобілізацію та концентра-

цію всіх наявних ресурсів для реалізації 
завдань та заходів з проведення реформу-
вання міського господарства.

Для досягнення цієї мети міська рада, 
виконавчий комітет спільно з суб’єктами 
господарювання, громадськими органі-
заціями, мешканцями міста розробляє та 
реалізує заходи з розвитку інфраструкту-
ри міста, тим самим забезпечуючи ком-
фортні умови для життєдіяльності в місті; 
впроваджує активну соціальну політику, 
спрямовану на покращення якості життя 
всіх верств населення. Продовжує впро-
вадження заходів: по реалізації спільних 
проектів з сусідніми громадами в галу-
зях медицини та спорту, по покращенню 
водопостачання та водовідведення, по 
утриманню закладів освіти та культури, 
по покращенню стану доріг, по чистоті та 
охайності вулиць та дворів, по облашту-
ванню місць для відпочинку мешканців 
міста та гостей, по створенню нових еле-
ментів благоустрою.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ТА ЗАВДАННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ МІСТА
1. Створення умов для розвитку під-

приємницької діяльності та покращення 
бізнес-клімату в місті. 

2. Забезпечення сприятливого інвести-
ційного клімату в рамках реалізації про-
ектів, спрямованих на підвищення кон-
курентноспроможності та привабливості 
міста.

3. Запровадження новітніх технологій 
та інноваційних проектів.

4. Всебічна підтримка та сприяння ви-
робничим підприємствам, які реалізову-
ють інвестиційні проекти у відповідності 
до вимог законодавства.

5. Покращення управління комуналь-
ним майном та земельними ресурсами, 
реалізація програми розвитку земельних 
відносин на території Заводської міської 
ради Лохвицького району, Полтавської об-
ласті на 2014 – 2020 роки.

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

7. Забезпечення стабільної та ефектив-
ної роботи комунального підприємства 
міста, реалізація програм та проектів: «За-
міни вводів систем водопостачання бага-
токвартирних житлових будинків в м. За-
водське, Лохвицького району, Полтавської 
області» (на 2016 – 2021 роки), «Міське 
освітлення», «Благоустрій», реконструкції 
і модернізації систем водопостачання та 
водовідведення міста. Підтримка створе-
них об'єднань співвласників багатоквар-
тирних житлових будинків. Оновлення 
парку комунального транспорту.

8. Здійснення заходів щодо поліпшення 
стану навколишнього природного серед-
овища, реалізація міської екологічної про-
грами на 2018 – 2021 роки.

9. В рамках «Програми поводження з 
твердими побутовими відходами на тери-
торії Заводської міської ради на 2019 – 2021 
роки» здійснення впровадження проекту 
«Удосконалення збору ТПВ в м. Заводське 
та сусідніх сільських громадах».

10. Впровадження заходів з енергоз-

береження та підвищення ефективності 
використання енергоресурсів у всіх сфе-
рах господарювання. Впровадження енер-
гозберігаючих заходів: «Реконструкція 
нежитлової будівлі поліклінічного відді-
лення по вул. Садовій, 2а з утепленням, 
заміною вікон, дверей та інженерних ме-
реж майнового комплексу АЗПМС №1 За-
водської міської ради Лохвицького району 
Полтавської області», ремонт МБК №1 та 
МБК №2.

11. Реалізація проекту «Розвиток спор-
тивної бази, як важлива складова процесу 
повноцінного розвитку людини», з по-
дальшим впровадженням енергозберігаю-
чих технологій (утеплення фасаду).

12. Забезпечення соціального захисту 
різних категорій населення міста, реалі-
зація комплексної програми соціального 
захисту населення міста Заводське Лох-
вицького району Полтавської області на 
2019 рік.

13. Створення відповідних умов для 
ефективного функціонування соціальної 
та культурної сфери: освіти, культури, 
спорту, а також реалізація міських про-
грам розвитку дошкільної освіти в м. За-
водське Лохвицького району Полтавської 
області на 2019 рік, «Розвитку культури 
та творчості в м. Заводське» на 2019 рік, 
«Дев’ятнадцятий відкритий фестиваль – 
конкурс дитячої та юнацької творчості 
«Веселкові кольори» на 2019 рік, «Розвитку 
аматорського футболу» на 2019 рік, «Про-
грама розвитку та підтримки спортсменів 
бойового мистецтва «Дракон», кіокушин–
карате, тхеквондо, муай-тай, кікбоксингу 
міста Заводське на 2019 рік», «Програма 
розвитку та підтримки баскетболістів, во-
лейболістів, шахістів міста Заводське на 
2019 рік», «Міська програма розвитку мі-
ні-футболу (кубок міського голови з міні–
футболу) на 2019 рік, «Розвиток боксу на 
2019 рік», «Програма розвитку та підтрим-
ки спортсменів з обмеженими можливос-
тями міста Заводське на 2019 рік», «Міська 
програма розвитку настільного тенісу (ку-
бок міського голови з настільного тенісу) у 
місті Заводське на 2019 рік». 

14. Реалізація Програми «Розвитку між-
народного співробітництва м. Заводське» 
на 2019 рік.

15. Збереження існуючих об'єктів істо-
ричної та культурної спадщини, пам'яток 
архітектури та містобудування.

16. Забезпечення правопорядку та без-
пеки життєдіяльності громадян, реаліза-
ція Програми «Правопорядок».

 Для забезпечення виконання перелі-

чених вище та цієї програм фінансування 
може здійснюватися з: міського, держав-
ного, обласного, районного бюджетів, 
субвенцій (трансфертів), а також коштів 
підприємств, підприємців, організацій, 
фондів, коштів населення та інших джерел 
фінансування не заборонених законодав-
ством. 

Зміни та доповнення до програми за-
тверджуються рішеннями міської ради. 

Відповідальними за виконання заходів 
Програми є – міськвиконком спільно з ке-
рівниками підприємств, організацій, уста-
нов та закладів міста.

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕ-
МОНТ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
1. Поточний та капітальний ремонти за-

кладів охорони здоров’я, освіти, культури 
та інших соціальних об’єктів.

2. Реалізація проекту «Реконструкція 
газопостачання з влаштуванням вбудова-
ної теплогенераторної пральні на заміну 
вузлів обліку газу пральні та теплогенера-
торної ДНЗ «Малятко» по вул.Полтавська, 
1 в м. Заводське Лохвицького району Пол-
тавської області».

3. Реалізація проекту «Поточний ремонт 
газового обладнання вузла обліку газу (за-
міна лічильника) в теплогенераторній ДНЗ 
«Теремок» по вул. Озерній, 9 в м. Заводське 
Лохвицького району Полтавської області».

4. Реалізація проекту «Поточний ре-
монт газового обладнання вузла обліку 
(заміна лічильника) в теплогенераторній 
адміністративної будівлі міської ради по 
вул. Полтавській, 4/16 в м. Заводське Лох-
вицького району Полтавської області».

5. Реалізація проекту «Впровадження 
енергозберігаючих заходів: «Реконструк-
ція нежитлової будівлі поліклінічного від-
ділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, 
заміною вікон, дверей та інженерних ме-
реж майнового комплексу АЗПСМ №1 За-
водської міської ради Лохвицького району 
Полтавської області».

6. Реалізація проекту «Капітальний ре-
монт фасаду та благоустрою спортивного 
комплексу по вул. Матросова, 15а в м. За-
водське Лохвицького району Полтавської 
області».

7. Реалізація проекту «Капітальний ре-
монт міського Будинку культури № 2 по 
вул. Жукова, 1 м. Заводське Лохвицького 
району Полтавської області».

8. Виготовлення проектно-кошторис-
них документацій з реконструкції чи ка-
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пітального, поточного ремонту об’єктів 
соціальної інфраструктури та їх фінансу-
вання.

9. Проведення експертизи проектно-
кошторисної документації проекту «Бу-
дівництво очисних споруд (каналізаційні 
мережі) м.Червонозаводське Лохвицького 
району».

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ 
РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТ-

ТЯ, ТРОТУАРІВ, ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ 
ВУЛИЦЬ МІСТА

1. Реалізація проекту «Капітальний ре-
монт автомобільної дороги загального ко-
ристування місцевого значення 01712162 
Млини - Піски в межах вулиці Ватутіна 
м. Заводське Лохвицького району Полтав-
ської області».

2. Капітальний та поточний ремонт 
доріг з твердим (асфальто-бетонним) по-
криттям, в тому числі на умовах співфі-
нансування бюджетів різного рівня та з 
інших джерел не заборонених законодав-
ством України.

3. Капітальний та поточний ремонт до-
ріг міста без твердого (асфальто-бетонно-

го) покриття.
4. Нанесення дорожньої розмітки на ву-

лицях міста.
5. Встановлення та ремонт дорожніх 

знаків.
6. Поточний ремонт тротуарів.
7. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації по капітальному ремонту до-
ріг (вулиць) міста.

РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬ-
НОЇ СФЕРИ

1. Будівництво вуличних кооператив-
них водогонів для населення (сприяння і 
співфінансування міської ради в будівни-
цтві) – при умові кооперування коштів.

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

3. Поточний ремонт водопровідних та 
каналізаційних мереж.

4. Реалізація проекту «Будівництво во-
догону на масиві «Брисі» в м. Заводське 
Лохвицького району Полтавської області».

5. Влаштування огорожі свердловин во-
допостачання на території міста.

6. Реалізація Програми «Поводження 
з твердими побутовими відходами на те-
риторії Заводської міської ради на 2019 – 
2021 роки».

ЗАХОДИ В СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ
1. Проведення двомісячника чистоти та 

благоустрою.
2. Очистка території міста від несанкці-

онованих 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 каран-
тинними рослинами.

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.

6. Придбання саджанців дерев та кущів 
для озеленення території. Висадження кві-
тів у відведених місцях та утримання квіт-
ників в належному стані.

7. Приведення в належний стан, утри-

мання пам’ятників, декоративних елемен-
тів та інших малих архітектурних форм.

8. Проведення поточного ремонту по-
жежних гідрантів.

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

10. Реалізація міської програми «Право-
порядок».

11. Реалізація міської програми «Вулич-
не освітлення».

12. Придбання елементів благоустрою 
та їх встановлення.

13. Влаштування елементів благоустрою 
(воріт, паркану) на міських цвинтарях.

КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ТА СПОРТИВНІ 
ЗАХОДИ

1. Організація та проведення різнома-
нітних 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.

Затверджено 
рішенням № 5 від 25 січня 2019 року

Заводської міської ради

Листування
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Сьогодні держава гучно заявляє про те, 
що громади отримали реальні можливос-
ті самостійно вирішувати багато питань, 
що стосуються життєдіяльності громад. 
Коли це ОТГ, то можна погодитися з цим 
твердженням, хоча не на сто відсотків, бо 
і в ОТГ не все так гладко, як хотілося б. А 
от коли це просто сільські або міські ради, 
то про отримані можливості без грошей 
можна і посперечатися.

Візьмемо, наприклад, наше місто. Сьо-
годні бюджет міста наповнюється за ра-
хунок великих і малих підприємств, які 
сплачують орендну плату за землю, що 
складає 50%; за рахунок підприємств, які 
сплачують земельний податок з юридич-
них осіб, що складає 16%; акциз з про-
дажу підакцизних товарів – 12% (акциз з 
продажу пального регулюється державою 
в ручному режимі): єдиний податок з фі-
зичних осіб, який сплачують підприємці 
малого і середнього бізнесу – 9%; податок 
на нерухоме майно складає трохи більше 
1%. Податок, який ми сплачуємо з заробіт-
ної плати взагалі не потрапляє до міського 
бюджету.

Якщо хтось із громадян заявляє, що 
сплачує податок в місцевий бюджет – він 
глибоко помиляється, бо ті кошти, що 
утримуються з заробітної плати потрапля-
ють до державного бюджету. А за рахунок 
державного бюджету утримуються: меди-
цина, освіта, культура, поліція, пожежна 
охорона та ряд інших державних служб.

Деякі підприємства показують ще й такі 
«фокуси»: працює в якомусь місті або селі, 
а реєструється, наприклад, у Києві.

Це вже приклад з міста Лохвиці, яке як 
ОТГ отримує кошти від сплати громадя-
нами податку з доходів фізичних осіб, але 
через те, що, наприклад, компанія «РАЙЗ» 
змінила місце реєстрації на Київ, бюджет 
Лохвицької ОТГ недоотримав більше семи 
мільйонів гривень.

Отак на сьогоднішній день держава ма-
ніпулює податками, які ми з вами сплачує-
мо до бюджету.

Живемо і працюємо в одному місці, а за 
наш рахунок наповнюються інші бюджети 
і розвиваються зовсім інші території.

Але державні служби різних галузей не 
забувають ні сільські, ні міські ради, час від 
часу нагадуючи своїми листами та візита-
ми про себе і про те, що вони потребують 
грошей на існування. Давлять на совість і 
на психіку і, в результаті, сільські голови 
разом з радами здаються і відривають від 
своїх і так куцих бюджетів кошти на утри-
мання тих робіт, які повинна забезпечува-
ти держава. Села біднішають, бо діляться 
своїми коштами, а олігархи збільшують 
свої статки, бо мають вплив на законодав-

Про реалії спроможності громад
чий орган держави – Верховну раду, судові 
органи, Кабінет Міністрів і т.д.

По даних про надходження коштів до 
обласного бюджету на одного громадяни-
на області припадає 14038. Якби ці кошти 
отримала кожна громада, то їх би вистачи-
ло щоб привести до порядку місцеву інф-
раструктуру і утримувати всі установи.

Але, нажаль, як кажуть: не в цьому жит-
ті.

А що ж в реалії?
Візьмемо, наприклад, культуру.
Заводські міські Будинки культури, 

маючи підготовлені святкові концертні 
програми, звернулися до керівників сіл 
нашого району з пропозицією: виступити 
в селах з новорічно-різдвяними програма-
ми. Але не все так просто. Виявляється ряд 
Будинків культури у селах, які сьогодні го-
ворять про свою самодостатність, взагалі 
не опалюються, не мають достатніх потуж-
ностей електроживлення. То як же в цих 
селах взагалі існує культура? Деякі сільські 
ради, вбачаючи у виступах наших худож-
ніх колективів політику, панічно відмови-
лися, хоча до цього радо запрошували на 
підсилення своєї художньої самодіяльнос-
ті наші хореографічні колективи, духовий 
оркестр і т.д.

І тільки Жабківський та Погарщин-
ський сільські голови дали дозвіл на ви-
ступи колективів художньої самодіяльнос-
ті міста Заводське на сценах СБК в селах 
Жабки та Погарщина. Восени 2018 року 
також був обмін концертами між Яхників-
ським СБК і Заводським МБК №1.

Така ситуація з культурою в районі, де в 
нетоплених Будинках культури числиться 
директор та бібліотекар. А умов для під-
тримки, відродження та розвитку україн-
ської культури не створено.

Непроста ситуація і з медициною. В 
кінці 2018 року до всіх рад надійшли лис-
ти про те, що коштів на покриття витрат 
на енергоносії для сімейної медицини не 
вистачає. Наприклад, в Заводської міської 
ради просили на ці витрати трохи більше 
600 000 грн. От вам і держава, і повнова-
ження її, а кошти дайте з місцевих бюдже-
тів. Хоча Заводська міська рада витратила 
у 2018 році на медицину 1 629 012 грн.

 Забезпечення освітнього процесу для 
дітей шкільного віку це також повнова-
ження держави, в т.ч. і будівництво освіт-
ніх закладів.

Будівництво нашої школи продовжу-
ється майже весь період незалежної Укра-
їни. І от коли будівля школи вже майже 
готова, знову закінчення будівництва 
відтерміновується на невизначений час. 
По даним управління капітального будів-
ництва Полтавської ОДА, яке є замовни-

ком будівництва ЗОШ №1 в м.Заводське, 
останній експертний звіт № 17-1050-17П 
від 08.12.2017 року проектної документації 
говорить про те, що вартість будівництва 
складає 25 790 982 грн. З них освоєно 18 610 
650 грн. Залишок становить 7 180 332 грн. 
Проект в зв’язку з реформою в освітній га-
лузі потребує коригування. За інформаці-
єю УКБ такого коригування не замовляли. 
Але звідкись з’явилася цифра, що на будів-
ництво школи в м. Заводське ще потрібно 
18 616 000 грн. Офіційних кошторисних 
документів не пред’явлено. Але до міської 
ради надійшов сумнівної природи договір 
про співробітництво не підписаний ні од-
нією стороною (сторони Полтавська ОДА, 
Лохвицька РДА, Полтавська обласна рада, 
Лохвицька районна рада і п’ята сторона 
Заводська міська рада). 

Цей договір привіз голова Лохвиць-
кої РДА Рязанов В.В. Договір має цікавий 
пункт, який говорить про невизначеність 
строку добудови школи: (п: 4.2), а також 
визначає фінансування: Полтавська ОДА і 
Полтавська обласна рада – 11616 215 грн.; 
Лохвицька РДА і Лохвицька районна рада 
– 2 000 000 грн.; Заводська міська рада – 5 
000 000 грн.

Текст договору не підтверджується фі-
нансовими документами, які повинні бути 
невід’ємною його частиною. Щоб не мати 
проблем з контролюючим органом, ні 
один розумний керівник не підпише тако-
го договору.

Державні структури управління всіма 
способами скидають із себе відповідаль-
ність за довгобуд ЗОШ №1 в м.Заводське, 
та перекидають, як кажуть стрілки, на міс-
цеве самоврядування в місті.

Як вирішуються питання забезпечення 
пожежною охороною з боку держави?

По кількості населення в місті Завод-
ське держава повинна забезпечити функ-
ціонування державної частини ДСНС в 
місті. Але наявність двох міст в районі – це 
рідкість – то так повелось на Лохвиччині, 
що державна пожежна частина завжди 
була у м.Лохвиця, а в м. Заводське ці функ-
ції виконували відомчі пожежні служби 
підприємств міста. Так і обходились. Сьо-
годні цих відомчих служб не має.

І державної пожежної частини також не 
має. Держава дозволяє створювати МПО. 
Але якщо це ОТГ, то створити місцеву по-
жежну охорону простіше, так як в ОТГ на-
повнення бюджету проходить інакше ніж 
в радах сільських чи міських.

Питання про пожежну охорону було 
підняте і в Заводській міській раді навесні 
2018 року та прийняті відповідні рішення 
ради. Проведені переговори з сільськими 
головами сіл Піски, Бодаква, Погарщина 

та Токарі. 
Міський голова разом з сільськими го-

ловами взяли участь у навчальному семі-
нарі в м.Полтава.

Були домовлення про написання проек-
ту співробітництва, в якому основним пи-
танням було придбання сучасного пожеж-
ного автомобіля та необхідної екіпіровки 
для вогнеборців. Пройшов місяць. Місь-
кий голова запросив знову сільських голів 
на нараду, розповів про напрацювання по 
проекту, але отримав відповідь, що вже ми 
створили МПО на базі Токарівської сіль-
ської ради і область передає пожежний ав-
томобіль з капітального ремонту.

Ну що ж, створили то створили.
А на початку 2019 року з’являється кло-

потання з обласного управління ДСНС 
та районної служби ДСНС, Токарівської 
сільської ради, про підписання договору 
співпраці з Токарівською сільською радою 
на спільне фінансування МПО і виявля-
ється Заводському треба внести 52 %, що 
складає більше 660 000 грн.

Цікаво якось виходить: коли створюва-
ли МПО міського голову навіть не повідо-
мили і не запросили на перемовини, а коли 
стало питання фінансування, тоді згадали 
про Заводське.

А як же «проект» нашого сусіда депута-
та обласної ради про Токарівську ОТГ, про 
самодостатність і т.д.? Чомусь місто Завод-
ське в тому випадку відсунули на задвірки, 
пропонуючи приєднати до Лохвиці. Якщо 
ж нас хочуть віднести до Лохвицької ОТГ, 
то навіщо ж нам місту Заводському «без 
бюджету», як казав про нас пан Бондарь, 
фінансувати самодостатню Токарівську 
сільську раду. (До речі, на останню поже-
жу в с.Піски Лохвицькі вогнеборці доїхали 
перші ніж Токарівські.)

Дійсно у всі часи питання безпеки гро-
мадян актуальне. Створення МПО є важ-
ливим питанням на місцях, бо держава ще 
раз довела, що не може виконати свої пря-
мі повноваження, скидаючи це на місцеве 
самоврядування.

Але створювати такі серйозні служби 
потрібно не в угоду амбіцій однієї людини, 
а реально і твердо оцінюючи ресурси.

Місто Заводське створить всі необхідні 
служби, коли стане центром ОТГ.

Але все ж таки сьогодні і у всіх грома-
дян повинно виникнути питання, на яке 
ніхто нам не дасть відповідь: Де державні 
кошти на забезпечення повноважень дер-
жави на місцях: на безпеку громадян, на 
освіту, на охорону здоров’я, культуру, бу-
дівництво доріг та інші галузі?

Л.Мащенко

В Заводській міській бібліотеці № 1 відбувся масовий захід 
присвячений Дню Соборності України

День Соборності України — це особли-
ве свято, покликане нагадати нам: в якому 
б куточку України ми не мешкали, якою б 
мовою не спілкувалися, яких релігійних 
або політичних переконань не дотриму-
валися, наші серця об’єднані любов`ю до 
України!

22 січняв Заводській міській бібліотеці 
№ 1 відбувся масовий захід присвячений 
Дню Соборності Українидля для учнів 8 – 
10 класів Заводських ЗОШ № 1і № 2.

На святі була присутня Юлія Ященко, 
фахівецьз соціальної роботи Лохвицького 
центру соціальних служб для дітей сім’ї 
та молоді, яка привітала присутніх з цим 
святом.

Віршованими рядками розпочали свя-

то Західна Україна (Кузуб Іванна 10 кл.) та 
Східна Україна (Джунь Анна 10 кл).

Обніміться ж сестри, мої,
Молю вас, благаю!
І не дайте Чорній Силі
Вас роз’єднати!
З такими слова звернувся до українок 

Бойко Євген, учень 10 кл.
Ведучі історичної години, бібліотекарі 

Лисенко Н. та Матяш А. розповіли присут-
нім, який шлях пройшла Україна до своєї 
соборності, проголошення возз'єднання 
Української Народної Республіки і Захід-
но-Української Народної Республіки, що 
відбулося в1919 році. Офіційно в Украї-
ні День Соборності відзначається з 1999 
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року, а ще в далекому 1918 року, 22 січня, 
у приміщенні Київського Будинку вчителя 
було підписано Четвертий універсал, яким 
Українську Народну Республіку проголо-
шено суверенною і незалежною державою. 
А 1919 року в цей самий день на Софіїв-
ській Площі в Києві було проголошено 
Акт Соборності українських земель.

Сьогодні і діти, і дорослі стурбовані 
складною ситуацію в нашій країні і споді-
ваються, що любов, віра та надія додадуть 

всім сил, наснаги, впевненості у боротьбі 
за щастя нашої суверенної держави.

На завершення заходу діти створили 
символічний прапор України, який симво-
лізує єдність України і цим висловили що 
територіальна цілісність України, скріпле-
на кров’ю мільйонів незламних борців, на-
віки залишатиметься непорушною. 

Матяш А., 
бібліотекар дитячого абонементу

Економічне виховання – засіб соціальної адаптації учнів
Однією із ключових компетентностей 

Нової української школи є підприємли-
вість, а саме уміння генерувати нові ідеї й 
ініціативи та втілювати їх у життя з метою 
підвищення як власного соціального ста-
тусу та добробуту, так і розвитку суспіль-
ства і держави. Актуальність економічної 
освіти учнів на сучасному етапі обумовле-
на життєвою необхідністю їх адаптації до 
динамічно мінливих соціально-економіч-
них умов життя, підвищеними вимогами 
до особистісних якостей майбутніх фахів-
ців ринкової економіки – їх активності, са-
мостійності, компетентності, діловитості, 
відповідальності. 

 Економічне виховання учнів в ОЗ «За-
водська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» спрямова-
не на формування вмінь і навичок дослід-
ницької й пошукової роботи з сучасними 
інформаційними ресурсами. Поєднання 
знань, отриманих на уроках економіки, з 
життєвим досвідом та майбутньою про-
фесійною діяльністю успішно реалізується 
в ході участі учнів школи у різноманітних 
позаурочних заходах. Це дає змогу стар-
шокласникам перевірити знання з еконо-
міки, викласти та довести свою точку зору, 
набути певні навики у висвітленні еконо-
мічних питань, навчитися працювати в 
команді. 

У жовтні 2018 року команда опорно-
го закладу у складі Квашиної С., Кузуб І., 
Джунь А., Шерехори А. вдруге представля-
ла Полтавщину на Всеукраїнському турні-

рі юних економістів у м. Луцьку. Разом зі 
старшокласниками з одинадцяти областей 
України дівчата дискутували про майбут-
нє української і світової економіки, розви-
ток бізнесу та фінансові тенденції.

Учень 9-А класу Бондаренко Р. був учас-
ником І Всеукраїнського конкурсу учнів-
ських есе «Акули фінансів бізнесу», який 
пройшов у листопаді на базі Кафедри кор-
поративних фінансів і контролінгу ДВНЗ 
«Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» (на-
уковий керівник – учитель зарубіжної лі-
тератури Тьотка Н.В.).

 Приємно відзначити, що Бондаренко Р., 
Кузуб І. та Шерехора А. стали призерами 
районної олімпіади з економіки, учні 10 
класу - учасниками онлайн-олімпіади з фі-
нансової грамотності. А 11 січня 2019 року 
шкільна команда «Фреш» (Шерехора А., 
Квашина С., Мотренко О., Рухляда В.. Гай-
дайчук Є.) вкотре вдало виступила на ра-
йонному етапі Чемпіонату області «Крок 
до бізнесу», посівши ІІ місце.

Тож можна стверджувати, що на осно-
ві знань і вмінь, отриманих через різні 
види діяльності, учні продемонстрували 
здатність до самостійних дій і прийняття 
рішень в умовах вибору альтернативних 
варіантів.

І.В. Ющенко, 
учитель економіки опорного закладу 

Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Відбувся дружній концерт 
митців та майстрів художньої 

самодіяльності міста в селі 
Погарщина

Низка Новорічних свят уже позаду. 12 
січня 2019 року творчі колективи худож-
ньої самодіяльності, аматори сцени міста 
Заводського привітали зі Старим Новим 
роком жителів села Погарщина. Друж-
ня глядацька зала та приємні усмішки 
зустрічали колективи Заводського МБК 
№1 (дир.Ю.В.Краснолуцька) та МБК №2 
(в.о.дир.Н.В.Іващенко) і налаштовували 
їх на виступи. З перших хвилин концерту 
до останнього номеру в залі панувала над-
звичайна атмосфера доброти, усмішок і за-
хоплень.

Учасники художньої самодіяльності 
міста запам’яталися усім глядачам своєю 
майстерністю та творчістю. Вистачало пі-
сень, танців, художнього читання та живої 
музики на різні смаки. Вітаючи погарщан 
зі святом, аматори сцени вклали всі най-
кращі і найдобріші емоції у створення 

концерту і віддали їх вдячним глядачам. 
Також, побажали всім міцного здоров’я, 
родинного щастя, віри, любові, добробуту 
і успіхів у новому 2019 році, а селу ‒ щас-
ливих подій, економічного і соціального 
розквіту та перспектив.

Щирі та тривалі оплески глядачів ста-
ли підтвердженням гарного настрою, 
який панував у залі та подякою артистам з 
м.Заводське. Із теплими словами вдячнос-
ті та захоплення до своїх гостей звернувся 
сільський голова Кладько Віктор Олексан-
дрович, який подякував усім артистам за 
змістовний та хороший концерт. Побажав 
процвітання та розвитку нашому місту і 
благополуччя всім його жителям.

Хочеться вірити, що проведення такого 
свята стане доброю традицією і в наступні 
роки.

І.Михлик, художній керівник МБК №1

Святковий новорічний 
концерт в с.Жабки

Новий рік - сніжний, довгоочікуваний 
і такий казковий. Це свято, яке ми чекали 
з нетерпінням. Це ще одна можливість зі-
братися усією родиною, поспілкуватися 
з друзями, подарувати одне одному пода-
рунки та сюрпризи.

13 січня, напередодні Нового року за 
старим стилем, учасники народного ама-
торського фольклорного колективу «Зла-
года» завітали з новорічним концертом до 
жителів с. Жабки.

Бажаючих подивитись концерт було 
дуже багато. В залі майже не було вільних 
місць.

Учасники нашої самодіяльності підго-
тували новорічно-різдвяну концертну про-
граму. Новорічна сценку про куму, кума 
та їхню надокучливу сусідку додали весе-

лого настрою глядачам. Щирими,гучними 
оплесками присутні супроводжували 
кожен виступ нашого колективу. Власні 
вірші декламувала місцева поетеса Ната-
лія Сорокіна. А гумор, який читали наші 
гумористи, додав всім присутнім гарного 
настрою.

По закінченню концерту з вітальним 
словом виступив сільський голова с. Жаб-
ки Максютенко Сергій Володимирович. 
Він привітав всіх з новорічними святами 
та щиро подякував артистам-аматорам за 
такий гарний концерт і святковий, веселий 
настрій, який вони подарували присутнім.

Вдячні глядачі ще тривалий час піс-
ля закінчення концерту, в фойє Будинку 
культури, ділилися враженнями та дяку-
вали нашим артистам.

Режисер-постановник А.Ільченко
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Відбувся турнір з міні-футбо-
лу на Кубок міського голови
5 січня 2019 року в місті Заводське відбувся традиційний турнір з міні-футболу на 

Кубок міського голови. На засніженому футбольному полі змагалися команди із Погар-
щини, Гирявих Ісківець, Токарів, Пісок, Сенчі та дві Заводські команди: «Джентльмени» і 
«Харчовик», які і зустрілися між собою у вирішальній грі. На шляху до фіналу «Джентль-
мени» перемогли в серії пенальті команду «Прогрес» із Пісок та «Погарщину», «Харчо-
вик» здолав «Фермерок» із Сенчі та Токарівський «Сокіл». У фінальній грі «Харчовик» 
підтвердив роль фаворита зимового турніру перемігши земляків із рахунком 3:1. З ві-
тальним словом виступив міський голова, він висловив подяку всім учасникам турніру 
та нагородив переможців кубком, а всіх учасників подарунковими наборами.

Про бокс
Новий боксерський рік клуб «Алекс» м.Заводське розпочав з чемпіонату Полтавської 

обл. серед юнаків 2005-2006 р.н. та юніорів 2003-2004 р.н. Першість проходила з 17 по 19 
січня в місті Кременчук. Серед юнаків вікової категорії 41,5кг бронзовим призером став 
Богдан Гриценко (в минулому чемпіон області). Надіємось, що в цьому році Богдан ще 
поверне втрачену позицію. Також бронзу завоював дебютант нашого клубу Дейнека Ан-
дрій, у віковій категорії 50кг. В Андрія ще все попереду, адже це його перші двобої. Срі-
бло чемпіонату серед юніорів, провівши три двобої, здобув Буряк Ігор у віковій категорії 
63кг. На думку багатьох представників і декількох суддів (рахунок 2:3 ) Буряк І. переміг у 
фіналі. Тож срібло з золотим відтінком! Побажаємо Ігорю в майбутніх двобоях перемог!

О.Оніщенко, голова БК «Алекс»

Змагання з настільного тенісу 
Традиційно, напередодні старого Ново-

го року в спортивному залі Лохвицького 
механіко-технологічного коледжу Полтав-
ської ДАА відбулися змагання з настільно-
го тенісу серед учнівської та студентської 
молоді м. Заводське на «Кубок міського 
голови». 

Турнір проходив у трьох вікових катего-
ріях: перша вікова група – юнаки 2001р.н. 
і старші, в другій групі – юнаки 2002р.н. і 
молодші, в третій групі – дівчата.

У першій групі призові місця розподі-
лили студенти механіко-технологічного 
коледжу м. Заводське:

І місце – Вихрань Андрій–студент 4 
курсу ;

ІІ місце – Дудченко Олександр – сту-
дент 3 курсу ;

ІІІ місце – Назаренко Станіслав – сту-
дент 3 курсу. 

У другій групі переможцями стали:
І місце – Мироненко Михайло – студент 

КНЕУ,м. Ромни;
ІІ місце – Петренко Ярослав – студент 

ПТУ №32, м. Заводське;

ІІІ місце – Горбатенко Валентин – сту-
дент 2 курсу ЛМТК ПДАА;

В змаганнях серед дівчат, у третій групі, 
переможцями стали студенти механіко-
технологічного коледжу:

І місце – Гейпель Ярослава– студентка 2 
курсу ;

ІІ місце – Костенко Таміла– студентка 4 
курсу; 

ІІІ місце –Безотосна Наталія - студентка 
2 курсу. 

Спонсором змагань виступила Завод-
ська міська рада.

Переможці та учасники турніру відзна-
чені нагородами, перехідними кубками, 
грамотами та солодкими призами.

Директор коледжу В.М.Корнієнко, місь-
кий голова В.В.Сидоренко та судді змагань 
побажали спортсменам міцного здоров’я, 
перемог у наступних турнірах, стійкості і 
мужності в досягненні мети, успіхів у на-
вчанні.

К.Терновий, 
викладач фізичного виховання
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