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Друга світова війна

5 травня відбувся Обласний марш-
парад духових оркестрів та свято духо-
вої музики до 74-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні. Світла, 
квітуча, по-весняному привітна Полтава 
традиційно вітала гостей щорічного му-
зично-мистецького дійства за участю біль-
ше 20-ти духових оркестрів області. Яскра-
вість репертуару, креативність виконання 
конкурсних композицій сприймались гля-
дачами щиро та емоційно бурхливо. 

Цьогоріч Народний самодіяльний 
духовий оркестр Заводського МБК №1 
(кер.О.Шеффер) свій виступ розпочав із 
присвяти нашим героїчним українським 
воїнам виконанням маршу ВМС Укра-
їни. На розгляд високоповажного журі 
конкурсний виступ продовжився ін-
струментальною музичною композицією 

Ф.Сінатри «Мій шлях». І на завершення 
наші музиканти подарували оригінальну 
«родзинку» і глядачам, і суддям, і колегам 
по творчому цеху – енергійне, емоційне 
попурі на тему українських пісень «Фанта-
зія». Вінцем конкурсу-фестивалю став га-
ла-концерт духових оркестрів на Театраль-
ній площі біля театру ім.М.Гоголя, де наш 
колектив на прохання організаторів іще 
раз виконав українське попурі. Радісно, 
приємно і гордо відчувати те, що атмосфе-
ра дружби та поваги один до одного живе 
в колективі від наймолодшого 11-річного 
учасника до найповажнішого! 

За рішенням журі Народний самодіяль-
ний духовий оркестр Заводського МБК №1 
став дипломантом ІІІ ступеня та був наго-
родженим цінним, необхідним для творчої 
діяльності, подарунком. Василь Карбан, учасник Народного самодіяльного духового оркестру МБК №1

8 травня 2019 року, у День пам'яті та 
примирення, делегація міста відвідала 
Меморіальний комплекс загиблим воїнам 
Південно-Західного фронту в урочищі 
Шумейкове, де відбулося традиційне свято 
«Обереги пам’яті».

9 травня, біля пам’ятника загиблим во-
їнам, відбувся мітинг з нагоди 74 річниці з 
Дня перемоги над нацизмом у Другій сві-
товій війні. Все більше часу минає від тих 
трагічних подій. Все менше стає очевидців 
та ветеранів. Цьогоріч із 6 ветеранів на мі-
тинг мав змогу прийти лише один – Степа-
ненко Григорій Тимофійович.

Незважаючи на дощову погоду, завод-
чани вшанували пам'ять всіх, хто загинув 

у війні. До присутніх звернувся міський 
голова В.Сидоренко, лунали пісні у ви-
конанні Пронь Ірини, Самофал Вікторії, 
Пархомчук Олі, народного аматорсько-
го хору української пісні «ЯВІР», танцю-
вальний колектив «Пролісок» підготував 
хореографічну композицію, звучала ком-
позиція у виконанні народного духового 
оркестру Заводського МБК № 1, Ємець 
Інна, учениця ЗОШ № 2 тримала слово від 
молоді міста.

Традиційно була зачитана книга пам’яті, 
хвилиною мовчання вшанували загиблих у 
війні та поклали квіти до вічного вогню.

Ю.Горбенко

6 стор.2 стор.2 стор.
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Пам’ятаємо… Перемагаємо!

Фестиваль авторської пісні пам’яті поета-пісняра 
Володимира Прокопенка

8 травня, в Україні і по всій Європі від-
значається День пам'яті і примирення в 
честь всіх жертв Другої світової війни 
1939-1945 років. Пам'ятну дату ввели у 
2015 році. Символом цього дня став черво-
ний мак - міжнародний знак пам'яті жертв 
усіх військових і цивільних збройних кон-
фліктів.

8 травня учасники художньої самоді-
яльності МБК №2 підготували святковий 
концерт, присвячений Дню пам’яті та при-
мирення.

Відкрив захід Народний аматорський 
фольклорний колектив «Злагода», піснею 
«Степом», солістка Л. Зінченко. Продо-
вжили виступи О.Міщенко, І.Перекліта, 
С.Пугач, О.Кутова, які виконали пісні: 
«Заплакало небо», «В лесу прифронто-
вом», «Весна перемоги», «Гуси-лебеді». 
Також глядачам дарували свою творчість 
тріо «Гармонія» (Н.Іщенко, Н.Іващенко 
та Л.Зінченко), тріо у складі В.Вергеєвої, 
Н.Онасенко, С.Рибальської, дует у складі 
С.Рибальської та Л.Каплуна та народний 
аматорський колектив «Веселий вулик». 
Теплими оплесками зустрічали глядачі Н. 
Сорокіну, яка прочитала авторський вірш, 
та А.Пилипенко. Незмінний учасник кон-

цертних програм – танцювальний колек-
тив «Забава».

9 травня в приміщенні МБК №2 відбув-
ся мітинг, присвячений Дню перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, на яко-
му вшанували пам’ять загиблих. Зачитана 
книга пам’яті та згадані поіменно земляки, 
які загинули в буремні роки війни. Заги-
блих вшанували хвилиною мовчання та 
покладанням квітів до пам’ятника.

З вітальними словами до присутніх 
звернувся міський голова Віталій Сидо-
ренко. Учасники художньої самодіяльнос-
ті: народний аматорський колектив «Зла-
года» та народний духовий оркестр МБК 
№2 – привітали присутніх музичними но-
мерами.

Ми, всі, у вічному боргу перед учасни-
ками Другої світової війни за їхню само-
відданість, мужність, стійкість. Ми схи-
ляємо голови у низькому поклоні перед 
тими, хто поклав життя за наше безхмарне 
сьогодення, хто зі зброєю в руках, словом 
і ділом боровся проти нацизму. Ми шану-
ємо ветеранів, які все ще залишаються з 
нами як непохитний символ тієї Великої 
Перемоги. Ми пам’ятаємо!

Режисер-постановник А.Ільченко

11 травня в м. Пирятин відбувся фес-
тиваль авторської пісні присвячений 
пам’яті поета-пісняра Володимира Про-
копенка, в якому взяли участь вокальне 
тріо «Гармонія» Заводського міського бу-
динку культури №2 у складі: Наталії Іщен-
ко, Наталії Іващенко та Лариси Зінченко. 

Тут панувала тепла, дружня атмосфера. 
Учасників фестивалю було нагороджено 
дипломами та цінними подарунками. Це 
по справжньому неймовірні емоції, нові 
знайомства, незабутні враження.

А. Ільченко, 
режиссер-постановник

Тиждень хімії
Студенти І-ІІ курсів прийняли активну 

участь в конкурсах, що передбачені пла-
ном проведення Тижня хімії в коледжі.

Першим був конкурс стінгазет. Всі га-
зети відповідали тематиці, містили цікаву 
інформацію з величезного світу хімічних 
перетворень і процесів. Перше місце розді-
лили студенти групи Т-11б та Т-24б.  Дру-
ге місце вибороли студенти групи М-13б, 
третє місце відповідно – група Т-21б.

Найцікавішим став конкурс селфі-кола-
жів (домашнє завдання). Серед колб і про-
бірок, у білих халатах студенти зробили 
цікаві фотографії.

У період проведення Тижня хімії серед 

студентів та викладачів було проведено 
анкету «Чи знаєте ви хімію?». Знавцями 
хімії стали Легкобит Вікторія та Тарабан 
Дарина. У конкурсі «Я знаю хімію» серед 
студентів ІІ курсу переможцями стали 
студенти групи Т-24б Силкіна Олена та 
Юрченко Валерія. Серед працівників пере-
можцями стали Кравченко Світлана Рома-
нівна, Оніщенко Оксана Володимирівна і 
Байрак Юлія Миколаївна.

В олімпіаді з хімії серед студентів І – ІІ 
курсу високі знання виявили:

• Силкіна Олена, група Т-24 б,
• Момот Олег, група Т-22б,
• Тарабан Дарина, група Т-14б,

• Супрович Олександр, група М-13б.
Теоретична конференція «Я – хімія» 

відбулася в актовій залі коледжу. Її підго-
тували та провели студенти групи Т-11б 
та викладачі хімії Кузьменко Людмила Ві-
таліївна, Баранюк Олександр Євгенович,  
Мокрій Олександр Миколайович.

Вітаємо переможців та учасників Тиж-
ня хімії.

Всі переможці конкурсів нагороджені 
грамотами, подяками та солодкими при-
зами.

 Юлія Плужник, 
студентка групи Т-11б
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Лохвицький механіко-технологічний коледж
Полтавської державної аграрної академії

оголошує прийом на 2019-2020 рік навчання
Код Спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Вступні іспити

на базі 9 кл., молодший спеціаліст:
181 Харчові технології Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і 

харчових концентратів
українська мова (диктант),

математика (письмове тестування)
Зберігання і переробка зерна
Бродильне виробництво і виноробство

133 Галузеве  
машинобудування

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

на базі 11 кл., молодший спеціаліст сертифікати ЗНО

181 Харчові технології Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і 
харчових концентратів українська мова та література 

Математика, 
або історія, або 

біологія
Зберігання і переробка зерна Математика, 

або історія, або 
географія

Бродильне виробництво і виноробство Математика, або 
історія, або хімія

133 Галузеве 
машинобудування

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв Математика, 
або історія, або 

фізика
на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

181 Харчові технології Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і 
харчових концентратів Українська мова та

фахові іспитиЗберігання і переробка зерна
Бродильне виробництво і виноробство

133 Галузеве  
машинобудування

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

Документи

Про внесення змін до бюджету 
на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та  беручи до уваги кло-
потання КП «Комунсервіс» від 03.05.2019 р 
за № 85 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у видат-
кову частину загального фонду бюджету 
на 2019 рік, провівши перерозподіл коштів 
по кодах економічної класифікації видат-
ків, а саме:

по КПК 6030 «Організація благоустрою 
населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата 
послуг (крім комунальних) по загально-
му фонду бюджету зменшити кошторис на 
суму 15 449,00 грн.;

по КПК 6030 «Організація благоустрою 
населених пунктів» КЕКВ 2282 «Окремі 
заходи по реалізації державних (регіо-
нальних) програм, не віднесені до захо-
дів розвитку» загального фонду бюджету 
збільшити кошторис на суму 15 449,00 грн. 
(проведення ремонту вуличного освітлен-
ня по вул. Технологічній м. Заводське). 

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

3. Затвердити довідки про зміни до бю-
джету на 2019 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

7 травня 2019 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження  Положення про по-
рядок нарахування та сплати земельного 

податку і орендної плати юридичними 
та фізичними особами

Керуючись пунктом 28 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтями 274 та 286 Податкового 
кодексу України, Законом України «Про 
засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», з метою 
зміцнення матеріальної та фінансової бази 
місцевого самоврядування, а також спри-
яння соціально-економічного розвитку 
міста

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положен-
ня про порядок нарахування та сплати 
земельного податку і орендної плати юри-
дичними та фізичними особами (додаєть-
ся).

2. Вважати таким, що втратило чин-
ність, рішення тридцять п’ятої сесії За-
водської міської ради 7 скликання від 
12.06.2018 року за № 12 «Про затверджен-
ня  Положення про порядок нарахування 
та сплати земельного податку і орендної 
плати юридичними та фізичними особа-
ми».

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 
2020 року.

4. Забезпечити оприлюднення даного 
рішення в інформаційному бюлетені гро-
мади міста Заводське «Інформаційний ві-
сник» та на сайті Заводської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію місь-
кої ради з питань будівництва, транспор-
ту, зв’язку, земельних відносин, екології 
та охорони навколишнього природного 
середовища  (Івахно С.Ю.) 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження ставок орендної 
плати у відсотках до нормативної 

грошової оцінки земель м. Заводське 
та с. Вишневе на 2020 рік

У відповідності до плану діяльності 
міської ради з підготовки проектів регуля-
торних актів на 2020 рік, з метою впоряд-
кування розмірів орендної плати за землю 
та збільшення надходжень до міського 
бюджету, керуючись Наказом Держкомі-
тету України із земельних ресурсів №548 
від 23 липня 2010 року «Про затвердження 
Класифікації видів цільового призначення 
земель», статтею 12 Розділу 1 Земельного 
кодексу України, статтею 288 Податкового 
кодексу України, статтею 21 Розділу ІІІ За-
кону України «Про оренду землі», статтею 
34 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та враховуючи рішен-
ня ради від 05.06.2015 року за № 5 «Про 
затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель міс-
та Червонозаводське» та рішення ради від 
15.10.2013 року за № 22 «Про затверджен-
ня технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель с. Вишневе Черво-
нозаводської міської ради»

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити розмір 
ставок орендної плати за землю у м. За-
водське та с. Вишневе на 2020 рік, уста-
новивши річну орендну плату за землю 
у відсотках від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки (згідно таблиці) 
в наступному розмірі:

таблиця на сторінці 4
2. На земельні ділянки  надані в орен-

ду під  забудову тимчасової торгівельної 
споруди застосовується коефіцієнт «3» 
терміном на 6 місяців. По закінченню 6-ти 
місячного терміну орендну плату обрахо-
вувати згідно таблиці.

3. На земельні ділянки  надані в орен-
ду під  капітальну забудову застосовується 
коефіцієнт «3» терміном на 24 місяці. По 
закінченню терміну орендну плату обра-
ховувати згідно таблиці.

4. Обчислення розміру орендної пла-

ти на земельні ділянки здійснюється з 
урахуванням їх цільового призначення 
та коефіцієнтів індексації, затверджених 
Державною службою України з питань 
геодезії, картографії та кадастру (або її 
правонаступником).

5. Орендна плата вноситься щомісячно 
в строки та в порядку, визначеному дого-
вором оренди земельної ділянки.

6. Орендну плату за частину площ зе-
мельних ділянок наданих підприємствам, 
установам та організаціям, що переви-
щують норми відведення, справляти в 
п’ятикратному розмірі.

7. Орендну плату за земельні ділянки, 
які використовуються без оформлен-
ня договорів оренди та інших правових 
документів, справляти в двократному 
розмірі.

8. Орендну плату за користування зе-
мельними ділянками для городництва 
справляти на рівні 2019 року.

9. У виняткових випадках затверджена 
ставка (відсотки) може бути скоригована, 
як в сторону зменшення так і в сторону 
збільшення, але лише за рішенням ради.   

10. Відповідальність за розрахунок 
орендної плати та своєчасність ведення 
договірної роботи щодо землі, покласти на 
провідного спеціаліста з земельних питань 
та містобудування Катібу С.І.

11. Визнати рішення тридцять п’ятої 
сесії міської ради сьомого скликання від   
12.06.2018 року № 14 «Про затверджен-
ня ставок орендної плати у відсотках до 
нормативної грошової оцінки земель м. 
Заводське та с. Вишневе на 2019 рік» та-
ким, що втратило чинність.

12. Рішення набуває чинності з 
01.01.2020 року.

13.Оприлюднити дане рішення на сайті 
міської ради та в інформаційному бюлетні 
громади міста Заводське «Інформаційний 
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№№ 
п/п Назва цільового призначення

Код    
КВПЦТЗ

Ставки орендної 
плати за 

землю у % від 
нормативної 

грошової оцінки
І Землі сільськогосподарського призначення.  
1 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 01.01 5
2 Для ведення особистого селянського господарства. 01.03 3
3 Для іншого сільськогосподарського призначення. 01.07 3

 ІІ Землі житлової забудови.
1 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка).
02.01 3

2 Для будівництва індивідуальних гаражів. 02.05 3
3 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 02.03 3
4 Для іншої житлової забудови 02.07 3

ІІІ Землі громадської забудови.
1 Для будівництва і обслуговування будівель закладів освіти (які не 

утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів) 
03.02 12

2 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 03.07
2.1 Заклади торгівлі промисловими товарами 12
2.2 Заклади торгівлі непромисловими товарами 12 

2.2.1 Заклади торгівлі лікувальними засобами та препаратами 12
2.3 Заклади торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стисненим газом( АЗС, 

ГНКС)
12

2.4 Організації по прийманню лому чорних та кольорових металів 12
2.5 Установи по здійсненню консультаційної та практичної діяльності у сфері 

права, бухгалтерського обліку, операцій з нерухомістю
12

3 Для будівництва та обслуговування об’єктів і закладів громадського 
харчування.

03.08

3.1 Кафе, бари, ресторани, їдальні 12
4 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ. 03.09 12
5 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового 

обслуговування. 
03.13

5.1 Автомийки, СТО, шиномонтаж 10
5.2 Заклади по наданню ритуальних послуг 12 
5.3 Заклади по ремонту взуття 7
5.4 Перукарні 7
5.5 Інші заклади побутового обслуговування 10
6 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(заклади соціальної допомоги).
03.15 3

ІV Землі промисловості.
1 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
11.02 7

2 Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель 
та споруд технічної інфраструктури.

11.04 7

V Землі транспорту.
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту 
та дорожнього господарства.

12.04 12

VІ Землі зв’язку.
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій. 13.01 10

VIІ Землі енергетики.  
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії.

14.02 12

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження ставок та пільг
зі сплати земельного податку на 2020 рік

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
підпунктом 4.1.9 пункту 4.1, пунктом 4.5  статті 4, під-
пунктом 12.3.4 пункту 12.3, підпунктом 12.4.3 пункту 12.4, 
пунктом 12.5 статті 12, абзацами другим та третім пункту 
284.1 статті 284 Податкового кодексу України та врахову-
ючи рішення ради від 05.06.2015 року за № 5 «Про затвер-
дження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель міста Червонозаводське» та рішення ради 
від 15.10.2013 року за № 22 «Про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель с. Ви-
шневе Червонозаводської міської ради»

ВИРІШИЛИ: 1. Установити на території Заводської 
міської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані 

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодек-
су України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Визнати рішення тридцять п’ятої сесії міської ради 
сьомого скликання від 12.06.2018 року № 13 «Про затвер-
дження ставок та пільг  зі сплати земельного податку  на 
2019 рік» таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну депутатську комісію з питань будівництва, 
транспорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охо-
рони навколишнього природного середовища (голова 
комісії Івахно С.Ю.).

4. Рішення набуває чинності з 01.01.2020 року.
5. Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради 

та в інформаційному бюлетні громади міста Заводсь-
ке «Інформаційний вісник» та викласти відповідне 
повідомлення в Лохвицькій районній газеті «Зоря».

Додаток 1
Ставки земельного податку

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.
Населені пункти, на які поширюється дія рішення ради: м. Заводське та с. Вишневе.

Вид цільового призначення земель Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від місця 

знаходження

За земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких не 
проведено

Код Найменування Для 
юридичних 

осіб

Для 
фізичних 

осіб

Для 
юридичних 

осіб

Для 
фізичних 

осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва

1 1 - -

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства

0,05 0,05 - -

01.05 Для індивідуального садівництва 0,05 0,05 - -
02 Землі житлової забудови

02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка)

- 0,05 - -

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку

0,05 0,05 - -

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 
тимчасового проживання

- 0,05

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів - 0,05 - -
02.06 Для колективного гаражного будівництва - 0,05 - -
02.07 Для іншої житлової забудови - 0,05 - -

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік 
та затвердження Положення про єдиний податок

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
статтею 293 Податкового Кодексу, Законом України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності» та з метою зміцнення матеріальної  
та фінансової  бази місцевого самоврядування, а також 
сприяння соціально-економічного розвитку міста.»

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити ставки єдиного податку 
для суб’єктів господарської діяльності - фізичних осіб, які 
здійснюють діяльність у м. Заводське та класифікувати їх 
по виду господарської діяльності (додаток  1 додається).

2. Затвердити  Положення про єдиний податок (дода-
ток 2 додається).

3. Вважати  таким, що втратило чинність рішення 35 
сесії міської ради 7 скликання від  12.06.2018 року № 8 
«Про встановлення ставок єдиного податку на 2020 рік та  
затвердження Положення про єдиний податок».

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
5. Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради, 

в інформаційному бюлетні громади міста Заводсь-
ке «Інформаційний вісник» та викласти відповідне 
повідомлення в Лохвицькій районній газеті «Зоря».

6. Контроль за виконанням даного рішення покла-
сти на голову постійної комісії міської ради з питань  
стратегічного розвитку, планування бюджету і фінансів 
Барановського Р.І.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

на 2020 рік та затвердження Положення про порядок 
справляння податку

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, 
пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвер-
дження форм типових рішень про встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки» та з метою зміц-
нення матеріальної та фінансової бази місцевого само-

СТОР. 5 >>
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03 Землі громадської забудови
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі
3 3 - -

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури

3 3 - -

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування

0,05 - - -

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів побутового обслуговування  

0,05 - - -

07 Землі рекреаційного призначення
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,05 0,05 - -

11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами  

3 3 - -

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості

3 3 - -

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та підприємств

3 3 - -

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури (виробництва 
та розподілення газу, постачання пари 
та гарячої води, збирання, очищення та 
розподілення води)

3 3 - -

12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд залізничного транспорту
3 - - -

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства

3 3 - -

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту

3 3 5 5

13 Землі зв’язку 
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій
3 3 - -

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та 
споруд об’єктів поштового зв’язку

3 3 - -

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку

3 3 - -

14 Землі енергетики
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії

3 3 - -

Додаток 2
Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового 
кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.
Населені пункти, на які поширюється дія рішення ради: м. Заводське та с. Вишневе.

Група платників, категорія Розмір пільги 
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)/цільове 

призначення земельних ділянок
Фізичні особи

Інваліди першої і другої групи 100% за кожним видом використання у межах граничних 
норм, а саме:
- для ведення особистого селянського господарства - у 
розмірі не більш як 2 га;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - 
не більш як 0,10 га;
- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 
0,10 га;
- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 
0,01 га;
- для ведення садівництва - не більш як 0,12 га.

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком 
до 18 років
Пенсіонери (за віком)
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»
Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Юридичні особи
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел 
фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), 
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утриму-
ються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 100%  за кожним 

видом використанняДержавні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, 
центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, 
дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої 
спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що 
є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні 
ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій 
з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку про-
тягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступ-
ного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

врядування, а також сприяння соціально – економічного 
розвитку міста.

ВИРІШИЛИ: 1. Установити на території Заводської 
міської ради:

1.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, згідно з додатком 1 (додається);

1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані 
відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 
Податкового кодексу України, за переліком згідно з додат-
ком 2 (додається).

2. Затвердити Положення про порядок справляння по-
датку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
в місті Заводське (додається).

3. Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради, 
в інформаційному бюлетні громади міста Заводсь-
ке «Інформаційний вісник» та викласти відповідне 
повідомлення в Лохвицькій районній газеті «Зоря».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голо-
ву постійної комісії міської ради з питань стратегічного 
розвитку, планування бюджету і фінансів Барановського 
Р.І.

5. Вважати такими, що втратили чинність пункт 1 
рішення 24 сесії міської ради 7 скликання від 14.06.2017 
року за № 7 «Про затвердження Положення про поря-
док нарахування та сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, як складової податку 
на майно» та рішення 35 сесії міської ради 7 скликання 
від 12.06.2018 року за № 9 «Про встановлення ставок та 
пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, на 2019 рік».

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

<< СТОР. 4

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про встановлення транспортного податку на 2020 рік 
та затвердження Положення про порядок нарахування 
та сплати транспортного податку, як складової податку 

на майно

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   стат-
тею 267 Податкового Кодексу України, Законом України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності» та з метою зміцнення матеріальної 
та фінансової бази місцевого самоврядування, а також 
сприяння соціально-економічного розвитку міста

ВИРІШИЛИ: 1. Встановити та затвердити на території  
Заводської міської  ради транспортний податок:

1.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з 
року випуску яких минуло не більше п’яти років (включ-
но) та середньоринкова вартість яких становить понад 
375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року;

1.2. Ставка податку встановлюється з розрахунку на 
календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легко-
вий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

2. Затвердити Положення про порядок нарахування та 
сплати транспортного податку, як складової податку на 
майно (додається).

3. Вважати  таким, що втратило чинність рішення 35 
сесії міської ради 7 скликання від 12.06.2018 року за № 10 
«Про встановлення транспортного податку на 2019 рік та 
затвердження Положення  про порядок нарахування та  
сплати  транспортного податку,  як складової податку на 
майно».

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
5. Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради, 

в інформаційному бюлетні громади міста Заводське «Ін-
формаційний вісник» та викласти відповідне повідомлен-
ня в Лохвицькій районній газеті «Зоря».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на голову постійної комісії міської ради  з питань  стра-
тегічного розвитку, планування бюджету і фінансів Бара-
новського Р.І.

З положеннями можна ознайомити-
ся за посиланням: zv.gov.ua/content/

regulyatorna-diyalnist.html
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Молодіжна акція національної єдності 
«Вишиванку одягай – Україну кохай»

У третій четвер травня в Україні від-
значають досить молоде свято - День ви-
шиванки, цього року воно випало на 16 
травня.

Вишиванка – могутній символ благопо-
луччя в родині, а свято вишиванки симво-
лізує національну єдність.

Здавна вишиванка є не тільки тради-
ційним українським одягом, а й оберегом. 
Символи і кольори, які використовуються 
при вишивці, володіють певним змістом.

Сьогодні у м. Заводське відбулася моло-
діжна акція національної єдності «Виши-
ванку одягай – Україну кохай». Розпочав-
ся захід із історії виникнення цього свята. 
Вишита сорочка - це не лише частина на-
шого гардеробу, її називають генетичним 
кодом нації, там закладена інформація про 
людину, про спільноту, до якої вона нале-
жить. Тому, в кожному регіоні була різна 
вишивка, свої орнаменти, візерунки і свої 
техніки вишивання. Різна кольорова палі-
тра, наприклад:

- жовте означає радість, сонечко, тепло,
- блакитний і зелений символізував ду-

ховний світ,
- червоний звісно любов, пристрасть,
- а білий невинність.
Зараз дуже популярна вишивка білим 

по білому, кажуть, що око відпочиває на 
білому… До речі, візитівка нашого регіону, 

нашої Полтавщини саме білим по білому, і 
це означає невинність, любов, повагу.

Напередодні свята був проведений он-
лайн конкурс «Вишиванка - мій генетич-
ний код». Мешканці нашого міста приси-
лали фото в вишиванці на адресу міської 
ради, які потім були виставлені на сайт. 
Переможця визначали ви за допомогою 
«вподобайок».

Заявок на участь було 19.
Переможцем в номінації «Найбільше 

вподобайок» стали Чепурко Вікторія та 
Скрипніченко Артем.

В інших номінація перемогли:
«Найкраще дитяче фото. Дівчинка» - 

Фесун Еліна;
«Найкраще дитяче фото. Хлопчик» - 

Вовк Даня;
Найкраща сім’я в вишиванці – сім’я 

Яценко;
Номінація для колективу «Позитив 

наше все» - Хореографічний колектив «Ве-
селка»;

«Найоригінальніше фото» - весільне 
фото Михайлець Людмили;

Номінація «Авторська вишивка» - Сер-
гієнко Світлана.

Всі переможці в номінаціях отримали 
цінні подарунки.

Далі присутні створили єдиний ланцюг 
– велике коло, як символ єднання україн-

ської нації. Цим об’єднанням вони пока-
зали, що ми українці не тільки тому, що 
проживаємо на спільній території, а нас 
поєднує духовна єдність, спільні цінності 
та ідеали, загальне розуміння того, якого 
майбутнього ми хочемо для нашої держа-
ви. А сьогодні нас об’єднала любов до на-
ціональних традицій.

Учасники колективу «Пролісок» про-
танцювали флешмоб.

По закінченню свята на фоні міської 
ради, вбраної у вишиваночку, охочі зроби-
ли спільне селфі.

Трішки з історії вишиванки. Традицій-
но вишивали дівчата, які готували собі по-
саг, збираючи його в спеціальну скриню. 
Небагата дівчина могла похвалитися 30-40 
сорочками, середнього достатку – 50-70, а 
багаті – 100.

Сорочку для немовляти вишивала мама 
чи бабуся, під час роботи співали пісні і 
молилися. Вважалося, що так вишиванка 
стає справжнім оберегом.

У ХІХ столітті Іван Франко почав носи-
ти вишиванку з піджаком, привертаючи 
увагу незвичайним поєднанням і зробив-
ши його популярним.

У 1876 році Олена Пчілка видала аль-
бом українських вишиванок, після чого в 
Європі почався бум української вишивки, 

а в самій Україні почалися перші наукові 
вивчення цього національного одягу.

Загалом, в українській вишивці існує 
три види орнаментів: геометричні, рос-
линні та зооморфні.

Вишиті знаки вогню традиційно вва-
жалися чоловічими – це решітка у вигляді 
ромба, знаки сонця з променями і крапка-
ми. А ось прямі лінії у вигляді знаків землі 
вважалися жіночими. Також на таких ви-
шиванках зображували знаки води у ви-
гляді спіралей, змійок і хвиль.

Маки вишивали на сорочці для захисту 
від зла, адже ця квітка символізує продо-
вження роду. Але також мак є квіткою ві-
йни. І якщо в родині чоловік гинув під час 
бойових дій, дружина вишивала сорочку з 
червоними маками.

Калину можна було побачити на виши-
ванках у заміжніх жінок. А все тому, що це 
символ материнства і безсмертя роду.

Сорочки з візерунком хмелю носили 
неодружені хлопці, адже це символ буй-
ства, любові і молодості.

А ось виноград на білій сорочці симво-
лізував радість і благополуччя сімейного 
життя.

Л.Доброхліб, 
фахівець зі сталого розвитку


