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В області планується завершити бу-
дівництво до кінця 2020 року 15 об’єктів 
(5 опорних шкіл, 5 дитячих садочків та 5 
стадіонів). Проєкт «Велике будівництво» 
презентував голова Полтавської ОДА Олег 
Синєгубов Президенту України Володи-
миру Зеленському.

До переліку цих об’єктів включена опо-
рна школа № 1 нашого міста, будівництво 
якої розпочато ще в 2002 році. В 2020 році 
в міському бюджеті на добудову школи 
заплановано 5 млн. грн, в районному бю-
джеті- 1,880 330 млн. грн, в Державному 
бюджеті - 11,0 млн. грн. 

Школа є власністю Лохвицької район-
ної ради, підпорядкована відділу освіти 
Лохвицької РДА. Замовником будівництва 
є Департамент будівництва, містобудуван-
ня і архітектури та житлово-комунального 
господарства Полтавської ОДА. Ця струк-
тура оголошує тендери на будівництво і 
контролює будівельні роботи.

Механізм передачі коштів з міського 
і районного бюджетів такий: рішенням 
сесій міської і районних рад кошти пере-
даються до обласного бюджету, до цього 
бюджету надходять і кошти Державного 
бюджету. Кошти акумулюються і контр-
олюються на рівні області.

12 березня 2020 року відбулася робоча 
зустріч в недобудованому приміщенні бло-
ку «А» ОЗ «Заводської ЗОШ I-III ступенів 
№ 1», на якій були присутні радник голо-
ви Полтавської ОДА Олега Синєгубова 
Олександр Ткач, представник УКБ Ярмак 
Оксана, міський голова Віталій Сидоренко 
та заступник директора з виховної роботи 
школи Надія Чабак. В ході зустрічі обгово-
рені питання недоліків будівництва та за-
ходи щодо завершення довгобуду.

Радник голови ОДА Олександр Ткач зу-
пинився на планах щодо добудови школи: 
аудит будівлі блоку «А», проведення тен-
деру на будівництво і, власне, завершення 
будівництва. В планах Полтавської ОДА 
завершити будівництво ОЗ «Заводської 
ЗОШ № 1» в нашому місті до 1 вересня 
2020 року. Маємо надію, що ці плани ре-
альні і здійсненні. Міський голова Віталій 
Сидоренко наголосив, що кошти в місько-
му бюджеті на будівництво заплановані на 
травень та червень, і готовність направити 
перший транш в травні місяці. 

Успіху нам усім. Адже вже не один рік 
мріємо, що приміщення блоку «А» гостин-
но зустріне школярів середньої та старшої 
школи.

Л. Мащенко

Новий сміттєвоз для КП «Комунсервіс»
На сьогоднішній день необхідно удо-

сконалити та покращити послуги зі збору 
ТПВ в м.Заводське та сусідніх селах. Послу-
ги по збору ТПВ надає КП «Комунсервіс». 
В 2020 році в міському бюджеті закладені 
кошти в сумі 1 550 000 грн на придбання 
сміттєвоза для КП «Комунсервіс». Тендер 
відбувся 21.02.2020 року. 12 березня новий 
сміттєвоз заїхав у двір комунального під-
приємства міста. Спецтехніка обладнана 
на базі автомобіля МАЗ. Сміттєвоз має бо-
кове завантаження, обладнаний преспли-
тою, об’єм 11 м3.

 Крім того, на покращення заходів пово-
дження з ТПВ в міському бюджеті закла-
дено 310 000 грн. Також на ці заходи виді-
ляють кошти сусідні громади: Сенчанська 
ОТГ – 150 000 грн, Пісківська сільська рада 
– 50 000 грн, Бодаквянська сільська рада – 
50 000 грн, Погарщинська сільська рада – 
50 000 грн, Токарівська сільська рада – 30 
000 грн.

Ці кошти передбачено витратити на ре-
конструкцію полігону ТПВ в с.Вишневе; 
встановити бетонну огорожу; пересипати 
шаром землі 0,25 м та ущільнити терито-
рію полігону; облаштувати дезбар’єр.

За кошти міського бюджету, з квітня 
місяця, планується посилити охорону по-
лігону, з метою запобігання підпалів.

Для сортування відходів в місті вста-
новлені контейнери для пластику і скла. 
Але мешканці міста дуже часто наповню-
ють ці контейнери іншими відходами.

Культурі поводження з ТПВ багатьом 
потрібно ще вчитися. То ж кожен повинен 
почати з себе і запитати: Який мій особис-
тий вклад в покращення екології місцевос-
ті, де я живу? Бо глобальні питання вини-
кають з місцевих.

Поважаймо один одного, любіть наше 
місто, бережіть навколишнє середовище.

Л.Мащенко

Документи

Про стан законності та боротьби із 
злочинністю, охорони громадського по-
рядку за результатами діяльності поліції 

у 2019 році

ККеруючись пунктом 40 частини 1 стат-

РІШЕННЯ РАДИ ті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні»

ВИРІШИЛИ: Інформацію про стан за-
конності та боротьби із злочинністю, охо-
рони громадського порядку за результата-
ми діяльності поліції у 2019 році прийняти 
до відома (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 лютого 2020 року рішення №1

Додаток до рішення №1 п’ятдесят 
третьої сесії міської ради VII скликання 

від 25.02.2020 року

Аналітична довідка по м. Заводське
Протягом 2019 року надійшло 818 заяв 

та повідомлень кримінального характеру 
із яких 120 внесено до ЄРДР, що становить 
14,7 %. Інші повідомлення розглянуті згід-
но Закону України «Про звернення грома-
дян».

7 стор. 8 стор. 10 стор.
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За статтями КК України:
- природна смерть – 10
- нанесення тілесних пошкоджень – 19
- проникнення до житла – 4
- крадіжка – 38
- грабіж – 2
- шахрайство – 19 
- угони ТЗ – 6
- пов’язані з наркотиками 6
- інші – 16 
Із внесених до Єдиного реєстру досу-

дових розслідувань 56 кримінальних про-
ваджень закриті в ході розслідування, 27 
направлено до суду та 35 залишається в 
провадженні.

За вказаний період до Адміністративної 
відповідальності притягнуто:

- За порушення ПДР – 109 громадян, із 
яких 6 за керування в стані сп’яніння;

- За порушення громадського порядку 
складено 154 протоколи, із яких за дрібне 
хуліганство – 2, за вчинення насильства в 
сім’ї – 11.

Про стан законності та боротьби із зло-
чинністю за результатами діяльності 

прокуратури у 2019 році

Керуючись пунктом 40 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні»

ВИРІШИЛИ: Інформацію про стан за-
конності та боротьби із злочинністю за ре-
зультатами діяльності прокуратури у 2019 
році прийняти до відома (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 лютого 2020 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ

Додаток до рішення №2 п’ятдесят 
третьої сесії міської ради VII скликання 

від 25.02.2020 року 

Інформація про стан законності та ре-
зультати діяльності Лубенської місцевої 
прокуратури на території м. Заводське та 
Лохвицького району Полтавської області 
за 2019 рік

За статистичними даними станом на 
31.12.2019 на території Лохвицького райо-
ну Полтавської області зареєстровано 732 
кримінальних правопорушень, з яких 122 
зареєстровані за фактом вчинення кримі-
нальних правопорушень на території м. 
Заводське.

Завдяки проведеній роботі правоохо-
ронцями Лохвицького району Полтавської 
області, під керівництвом місцевої проку-
ратури, на 40% зменшилася кількість зло-
чинів у сфері незаконного поводження зі 
зброєю, бойовими припасами або вибухо-
вими речовинами (з 5-ти у 2018 році до 3-х 
у 2019 році). 

Також простежується позитивна тен-
денція до зменшення кількості злочинів 
проти безпеки руху та експлуатації тран-
спорту на 58,1 % (з 31-го у 2018 році до13-
ти у 2019 році). 

Водночас, відбулося зростання злочи-
нів проти власності з 246 злочинів у 2018 
до 276 злочинів у 2019 (+13,4%), при цьому 
кількість вчинених грабежів зменшилася з 
4-х у 2018 до 3-х у 2019 (-23%).

Занепокоєння викликає зростання зло-
чинів у сфері довкілля, зокрема збільши-
лася кількість незаконних порубок дере-
вини на 50 % (з 3-х у 2018 році до 6-ти у 
2019 році), при цьому у 2019 році не вста-
новлено фактів порушення правил охоро-
ни або використання надр (у 2018 році мав 
місце 1 факт).

Триває робота у сфері протидії неза-

конному виробництву, виготовленню, 
придбанню, зберіганню, перевезенню чи 
збуту наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів на території м. За-
водське. 

Так, упродовж 2019 року до суду з об-
винувальними актами скеровано 1 кримі-
нальне провадження відносно жителя м. 
Заводське, який збував наркотичні засоби 
– опій ацетильований на території вказа-
ного міста. На разі кримінальне прова-
дження перебуває на розгляді в суді.

 Варто зазначити, що впродовж 2019 
року на території міста Заводське не до-
пущено жодного факту вчинення умисно-
го вбивства, умисного тяжкого тілесного 
ушкодження, що спричинило смерть по-
терпілого та розбійного нападу.

Відсоток розкриття злочинів по Лох-
вицькому району становить 52%, тобто 
розкрито кожен другий злочин вчинений 
у звітному періоді. 

 За 12 місяців 2019 року процесуальни-
ми прокурорами місцевої прокуратури з 
обвинувальними актами до суду направ-
лено 127 кримінальних проваджень, з них 
17 проваджень направлено з угодою про 
примирення та 10 кримінальних прова-
джень з угодою про визнання винуватості. 

Також до суду скеровано 3 клопотання 
про застосування примусових заходів ме-
дичного характеру.

Завдяки належному підходу процесу-
альних прокурорів до виконання своїх 
службових обов’язків, не допущено випад-
ків винесення судами виправдувальних 
вироків, закриття проваджень за реабілі-
туючими підставами, у яких раніше ого-
лошувалось про підозру, а також відсутні 
випадки безпідставного оголошення особі 
про підозру.

Лохвицьким відділом Лубенської міс-
цевої прокуратури у продовж 2019 року в 
інтересах держави заявлено 11 позовів на 
загальну суму 70 518 тис. грн. з них: у сфері 
земельних відносин 9 позовів на загальну 
суму 67 433 тис.грн. та 2 у сфері охорони 
навколишнього природнього середовища 
на загальну суму 3085 тис.грн. 

На даний час із заявлених позовів су-
дом задоволено 2 позови, на загальну суму 
3085 тис. грн., які реально виконано на 
вказану суму. Решта позовів перебувають 
на розгляді в судах.

Окрім цього, відділом прокуратури за-
безпечено реальне виконанння 2 рішень у 
бюджетній сфері за позовами прокурора 
минулих років на суму 22 тис. грн.

Також упродовж 2019 року Лохвицьким 
відділом Лубенської місцевої пркоуратури 
в порядку ст. 74 Закону України «Про ви-
конавче провадження» внесено 5 скарг на 
бездіяльність державного виконавця при 
виконанні рішень судів постановлених за 
позовами прокурора, в тому числі мину-
лих років, які розглянуті та задоволені ке-
рівництвом Лохвицького РВ ДВС Північ-
но-Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції. 

У поточному році Лохвицького відді-
лом скеровано до Національного агентства 
з питань запобігання корупції 5 матеріалів 
щодо вчинення адміністративних право-
порушень пов’язаних з корупцією. 

За результатами їх розгляду уповнова-
женим органом, складено 4 протоколи, які 
розглянуто судом та притягнуто винних 
осіб до відповідальності у вигляді штрафу 
на суми від 850 до 1700 грн.

Лохвицьким відділом Лубенської міс-
цевої прокуратури впродовж вказаного 
періоду, під час здійснення нагляду за до-
держанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, при засто-
суванні інших заходів примусового харак-
теру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян, проводились періо-
дичні перевірки в діяльності Лохвицько-

го відділу поліції, Ізолятора тимчасового 
тримання, Лохвицького відділу з питань 
пробації, міграційної служби та державної 
виконавчої служби, Лохвицької ЦРЛ щодо 
дотримання конституційних прав грома-
дян. 

За результатами перевірок виявлено 
низку порушень, на усунення яких проку-
ратурою внесено 14 актів прокурорсько-
го реагування. За результатами розгялду 
актів прокурорського реагування 3 осіб 
притягнуто до відповідальності у вигляді 
догани.

 У поточному році до Лохвицького від-
ділу Лубенської місцевої прокуратури на-
дійшло 80 звернень, з яких з них вирішено 
по суті 48, направлено для вирішення в 
інші відомства – 26 звернень, 5 – виключе-
но з обліку звернень у звязку з внесенням 
відомостей до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань та 1 звернення залишено без 
розгляду. Прокурорськими працівниками 
відділу на особистому прийомі прийнято 
28 громадян. 

Випадків не надання відповіді чи не 
своєчасного надання відповіді на звернен-
ня Лохвицьким відділом Лубенської місце-
вої пркоуратури не допущено.

Керівник Лубенської місцевої прокура-
тури Полтавської області Ю. Манелюк

Про внесення змін до бюджету 
на 2020 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні»

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у по-
місячний розпис видаткової частини за-
гального фонду бюджету на 2020 рік між 
кодами програмної та економічної класи-
фікації згідно додатку №1 (додається).

2. Внести зміни до спеціального фонду 
видаткової частини бюджету, а саме:

по КПК 0116030 «Організація благоу-
строю населених пунктів» КЕКВ 3210 «Ка-
пітальні трансферти підприємствам (уста-
новам, організаціям) зменшити на суму 1 
550 000,00 грн, а по КПК 0116020 «Забез-
печення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/ або надають житлово-ко-
мунальні послуги» КЕКВ 3210 «Капітальні 
трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) збільшити на суму 1 550 
000,00 грн (на придбання сміттєвоза з бо-
ковим завантаженням на базі МАЗ-4371 
для КП «Комунсервіс»).

3. Бухгалтерії міської ради внести зміни 
в помісячний розпис бюджету на 2020 рік.

4. Затвердити довідки про зміни до бю-
джету на 2020 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 лютого 2020 року рішення №3

РІШЕННЯ РАДИ

Про направлення вільних лишків

Керуючись пунктом 23 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», пунктом 7 статті 
78 Бюджетного кодексу України

ВИРІШИЛИ: 1. Направити кошти в 
сумі 1 170 942,00грн вільного залишку 
бюджетних коштів загального фонду бю-
джету, що утворився станом на 01.01.2020 
року, а саме: 

загальний фонд
- по КПК 0110180 «Інша діяльність у 

сфері державного управління» КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)» в 

РІШЕННЯ РАДИ

сумі 343 168,00 грн (надання послуг по 
встановленню системи протипожежного 
захисту Заводської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини №1 в сумі 118 
843,00 грн ; послуги по вогнезахисному об-
робленню дерев’яних конструкцій горищ-
них приміщень сумішшю просочувальною 
ДСА-1 Заводської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини №1 в сумі 24 
825,00 грн; поточний ремонт приміщення 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини по вул. Садова, 2а в м. Заводське 
Лохвицького району, Полтавської області 
в сумі 199 500,00 грн );

- по КПК 0111010 «Надання дошкільної 
освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» в сумі 652 088,00 грн (на-
дання послуг по встановленню системи 
протипожежного захисту ДНЗ №1 «Ма-
лятко» в сумі 136 212,00 грн, ДНЗ №2 «Те-
ремок» в сумі 121 245,00 грн ; послуги по 
вогнезахисному обробленню дерев’яних 
конструкцій горищних приміщень су-
мішшю просочувальною ДСА-1 ДНЗ №1 
«Малятко» в сумі 50 031,00 грн; послуги з 
поточного ремонту газового обладнання 
вузла обліку газу (заміна лічильника) в 
теплогенераторній ДНЗ №1 «Малятко» по 
вул. Полтавська, 1 в м. Заводське Лохвиць-
кого району, Полтавської області в сумі 
155 287,00 грн; послуги з поточного ремон-
ту газового обладнання вузла обліку газу 
(заміна лічильника) в теплогенераторній 
ДНЗ №2 «Теремок» по вул. Озерна, 9 в м. 
Заводське Лохвицького району, Полтав-
ської області в сумі 189 313,00 грн);

- по КПК 0111010 «Надання дошкільної 
освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» в сумі 63 490,00 
грн ( придбання дошок, столу виробничо-
го, стелажів для ДНЗ №1 «Малятко» в сумі 
48 490,00 грн ; придбання засобів індивіду-
ального захисту для ДНЗ в сумі 15 000,00 
грн).

Спеціальний фонд
- по КПК 0111010 «Надання дошкільної 

освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнан-
ня і предметів довгострокового користу-
вання» в сумі 11 950,00 грн (придбання 
ванни-мийки 3-х секційної для ДНЗ №1 
«Малятко»);

- по КПК 0117310 «Будівництво об’єктів 
житлово-комунального господарства» 
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (при-
дбання) інших об’єктів» в сумі 80 046,00 
грн (за виконання розрахунку містобудів-
них умов та обмежень для проектування; 
розробку, виготовлення, комплектацію 
проектно-кошторисної документації; про-
ходження експертизи проекту об’єкту міс-
тобудування «Будівництво водогону по 
вулиці Польова в м. Заводське, Лохвиць-
кого району, Полтавської області» в сумі 
38 802,00 грн ; за виконання розрахунку 
містобудівних умов та обмежень для про-
ектування; розробку, виготовлення, комп-
лектацію проектно-кошторисної докумен-
тації; проходження експертизи проекту 
об’єкту містобудування «Будівництво во-
догону по вулицях Робітнича та Ватутіна 
в м. Заводське, Лохвицького району, Пол-
тавської області» в сумі 41 244,00 грн);

- по КПК 0110150 «Організаційне , ін-
формаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради, 
міської, селищної, сільської рад та їх вико-
навчих комітетів» КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового 
користування» в сумі 20 200,00 грн (при-
дбання багатофункціональних пристроїв 
для міської ради).

2. Затвердити профіцит загального 
фонду бюджету в сумі 112 196,00 грн.

3. Затвердити дефіцит спеціального 
фонду бюджету в сумі 112 196,00 грн. дже-
релом покриття якого визначити вільний 
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залишок бюджетних коштів, що утворився 
станом на 01.01.2020 р. по загальному фон-
ду бюджету.

4. Бухгалтерії міської ради внести зміни 
в помісячний розпис бюджету на 2020 рік. 

5. Затвердити довідки про зміни за 2020 
рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 лютого 2020 року рішення №4

Про спільний проект Заводської міської 
ради та Сенчанської ОТГ Лохвицького 
району «Відповідальне поводження з 

ТПВ у м. Заводське та сусідніх сільських 
громадах»

Керуючись статтями 26,59 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», Законом України «Про співробітни-
цтво територіальних громад»

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати ініціативу 
міського голови Заводської міської ради 
Віталія Сидоренка щодо співробітництва 
громад в частині реалізації спільного про-
екту Заводської міської ради та Сенчан-
ської ОТГ Лохвицького району «Відпові-
дальне поводження з ТПВ у м. Заводське 
та сусідніх сільських громадах».

2. Затвердити спільний проект Завод-
ської міської ради та Сенчанської ОТГ 
Лохвицького району «Відповідальне по-
водження з ТПВ у м.Заводське та сусідніх 
сільських громадах» вартістю 4 617 000,00 
грн.

3. Визнати доцільність внесеної ініці-
ативи та в разі здобуття перемоги в бю-
джетній програмі «Державний фонд регі-
онального розвитку» передбачити кошти 
у міському бюджеті на 2021 рік на співфі-
нансування проекту співробітництва За-
водської міської ради та Сенчанської ОТГ 
Лохвицького району «Відповідальне по-
водження з ТПВ у м. Заводське та сусідніх 
сільських громадах» в сумі 754 250,00 грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 лютого 2020 року рішення №5

РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження звіту голови МГО 
«Правопорядок»

Керуючись статтею 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛИ: Звіт голови місцевої гро-
мадської організації «Правопорядок» при-
йняти до відома та затвердити (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 лютого 2020 року рішення №6

РІШЕННЯ РАДИ

Додаток до рішення № 6 п’ятдесят 
третьої сесії міської ради VII скликання 

від 25.02.2020 року
Звіт про виконану роботу МГО «Пра-

вопорядок» в період з 01.01.2019 по 
30.12.2019.

За звітний час членами МГО «Право-
порядок» проведено більше 700 чергувань, 
які здійснювались у вихідні і святкові дні. 
Проводилась охорона громадського по-
рядку під час проведення міських святко-
вих заходів і футбольних матчів. Для чер-
гувань задіяні чотири члени громадського 
формування правопорядок: Кривошея 
С.І., Нагнойний О.О., Нагнойний С.О., 
Олійник А.А.

Під час чергувань велась профілактич-
на робота з неповнолітніми по дотриман-

ню режиму перебування на території міста 
у вечірній час, недопущення розпивання 
спиртних напоїв.

Патрулювання здійснювалось по марш-
рутах затверджених апаратом міської 
ради. Особлива увага зверталась на збере-
ження комунальної власності міста. Попе-
реджено декілька крадіжок комунального 
та приватного майна. 

Під час чергувань з працівниками Лох-
вицького МПУМВС проводилась профі-
лактична робота з водіями скутерів і мопе-
дів, які порушували правила дорожнього 
руху; робота по охороні громадського по-
рядку. 

Було виявлено осіб, що вживали ал-
когольні напої в громадському місці. На 
основі цього, працівниками поліції, скла-
дено 8 протоколів за І ст. 178, 173 КУпАП 
України – порушникам винесено поперед-
ження.

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

Систематично припиняли порушення 
санітарних та етичних норм на місцях ма-
сового відпочинку (р. Сула та р. Артопо-
лот), а також проводились профілактичні 
бесіди про недопущення розпиття спирт-
них напоїв поблизу місць масового відпо-
чинку громадян.

За звітний період по міській програмі 
«Правопорядок» встановлено 2 камери 
відеоспостереження, на переїздах плану-
ється встановлення двох камер в районі 
залізничного вокзалу та в місцях, де най-
більше порушується громадський порядок 
(кафе Мікс, міський стадіон, вулиця Пол-
тавська). Дякуючи встановленню камер 
відеоспостереження, було розкрито ряд 
злочинів скоєних на території міста.

Проведено профілактичні бесіди по не-
допущенню розпиття спиртних напоїв та 
збереженню комунальної власності, попе-
редження випадків булінгу серед студентів 
Лохвицького механіко - технологічного 
коледжу Полтавської державної аграрної 
академії, а також з учнями шкіл і ПТУ та 

бесіди з мешканцями м. Заводське 
2003р. народження, які порушували ре-
жим перебування неповнолітніх в громад-
ських місцях після 22.00 год. вечора.

Під час патрулювання з працівниками 
поліції систематично проводяться рейди 
на рахунок виявлення та документування 
випадків незаконного обігу наркотичних 
речовин, та крадіжок особистого майна 
громадян.

Проведено індивідуальні профілактич-
ні бесіди з громадянами, які схильні до 
вживання алкогольних напоїв та нарко-
тичних засобів. Всього проведено 10 бесід.

Планується проведення профілактич-
них бесід по недопущенні сепаратизму та 
протиправних дій в навчальних закладах 
міста.

Голова ради МГО «Правопорядок» 
С.І. Кривошея 

Про затвердження звіту директора 
КП «Комунсервіс»

Керуючись статтею 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛИ: Звіт директора КП «Ко-
мунсервіс» прийняти до відома та затвер-
дити (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 лютого 2020 року рішення №7

РІШЕННЯ РАДИ

Додаток до рішення №7 п’ятдесят тре-
тьої сесії міської ради VII скликання від 

25.02.2020 року
Підсумки роботи КП «Комунсервіс» за 

2019 р.
Результати господарської діяльності за 

поточний рік
Отримано дохід в сумі 5 659 тис.грн.
Витрати 5 605 тис.грн.
З них: ПДВ 943 тис.грн.
Фонд оплати праці 3 390 тис.грн.
Нарахування на з/п 764 тис.грн.
Інші витрати 640 тис.грн.
Прибуток – 32 тис.грн.
В розрізі видів діяльності:
По житловому фонду:
На балансі підприємства знаходиться 

59 житлових будинків загальною площею 
59 153 м2. 

Надано послуг на суму 896,1 тис.грн., 
кількість абонентів - 1 267.

Заборгованість споживачів станом на 
01.12.2019 р. – 361,4 тис.грн.

Власними силами надана допомога ме-
ханізмами та спеціалістами :

- при ремонті даху будинків по вул.Ма-
тросова, 17, вул.Ватутіна 46а, вул.Робітни-
ча, 10а, вул.Шкільна, 19; 

По центральному водопостачанню:
На балансі 6 свердловин, 3 водонапірні 

башти, 28 км водопровідних мереж.
3049 абонентів (населення)
15 бюджетних установ, 57 інші спожи-

вачі.
За 11 місяців 2018 рік відпущено спожи-

вачам 157,9 тис м3 води, надано послуг на 1 
809,3 тис.грн.

Заборгованість споживачів становить 
на 01.12.2019р. - 203,9 тис.грн.

По центральному водовідведенню:
На балансі 6 КНС, 20 км каналізаційних 

мереж.
Централізованим водовідведенням за-

безпечено:
1779 абоненти (населення)
11 бюджетних установ
42 інші споживачі.
За 11 місяців 2019 р. від споживачів 

прийнято 113,9 тис.м3 стоків, надано по-
слуги на суму 1 669,7 тис.грн.

Заборгованість споживачів станом на 
01.12.2019 р. 156,4 тис.грн.

Протягом року для прочищення кана-
лізаційних мереж по місту було задіяно 
каналопромивочне обладнання Шторм, 
що показало високу ефективність своєї 
роботи.

По об’єктах соціальної сфери:
На кошти міського бюджету виконані 

роботи в ДНЗ «Малятко» з ремонту сис-
теми водопостачання (14 тис.грн.), кана-
лізаційної мережі ( 76,9 тис. грн.), покрівлі 
(23,3 тис.грн.); каналізаційну мережі по 
вул.Робітничій (31,6 тис.грн.)., тепломере-
жі амбулаторії (8,2 тис.грн.), системи водо-
відведення БК с.Токарі (16,6 тис.грн.).

Були проведені поточні ремонти з замі-
ною участків трубопровода питної води по 
вул.Абрикосова, Шкільна, Грушевського, 
Садова.

Проводився ремонт свердловин № 4 
(вул.Шкільна), № 680-В (вул.Озерна).

По вивезенню ТПВ:
Централізованим вивезенням ТПВ охо-

плено:
1567 абоненти (населення кооперативів, 

приватного сектора)
10 бюджетних установ
76 інші споживачі.
За 11 місяців поточного року вивезено 

7,7 тис.м3 сміття, надано послуг на суму 
456,1 тис.грн., заборгованість населення 
складає – 17,3 тис. грн.

На виконання Закону України «Про 
відходи» вивезення ТПВ з території гро-
мад проводиться на конкурсній основі. В 
громадах м.Заводського, с.Токарі, с.Піски, 
с.Бодаква, с.Погарщина були оголошені 

конкурси на виконавця послуг з вивезен-
ня ТПВ. По результатом конкурса КП «Ко-
мунсервіс» визнано переможцем.

Комунальне підприємство згідно гра-
фіка та за заявками надає послуги з ви-
везення ТПВ мешканцям та установам 
територіальних громад с.Токарі, с.Піски, 
с.Бодаква, с.Погарщина. 

По користуванням звалищем:
Прийнято від споживачів (організацій 

самовивіз) 7,4 тис.м3 відходів, надано по-
слуг на суму 241,5 тис.грн.

На 2020 рік заплановано великий об’єм 
робіт по благоустрою сміттєзвалища, а 
саме:

- встановлення огорожі по периметру 
довжиною 300 м;

- посилення охорони сміттєзвалища;
- пересипання землею відходів для за-

побігання загорання.
В м. Заводському з метою сортування 

відходів встановлено вісім сітчастих кон-
тейнерів для збирання пластику. Контей-
нери розміщенні на вул.Озерна, пр.Миру, 
Проектна, Матросова.

По благоустрою:
За 11 місяців 2019 р. виконано робіт на 

суму 1 418 тис.грн. 
З них на:
- облаштування та ремонт мереж ву-

личного освітлення використано 190,8 тис.
грн.; 

- утримання цвинтарів - (зарплата ро-
бітників, обкошування території, вивезен-
ня сміття, розчищення снігу) - 179,1 тис.
грн.; 

- на утримання вуличних мереж (ви-
везення соле-піщаної суміші, розчищення 
снігу, обкошування узбіч доріг) витрачено 
113,5 тис.грн.; 

- вивезено сміття в кількості 3 509 м3 , в 
тому числі ліквідовано 279 несанкціонова-
них сміттєзвалищ, на суму 538,7 тис.грн.; 

- виконано інших робіт, пов’язаних 
з обслуговуванням свят, спортивних та 
культурних заходів, обпилюванням де-
рев за допомогою телескопічної вишки на 
суму 395,9 тис.грн.

Постійно проводиться прибирання та 
обкошування території міських кладовищ. 
Було пофарбовано вхідні ворота та інвен-
тар на кладовищах (вул.П.Мирного, масив 
«Гора»).

На території міста відновлено та вста-
новлені нові покажчики пожежних гідран-
тів в кількості 16 шт.

Вуличне освітлення 
З початку року виконано робіт з по-

точного ремонту вуличного освітлення на 
суму 246 тис.грн. , якими охоплені такі ву-
лиці: Ватутіна, Озерна, Шкільна, Жукова, 
проспект Миру, Шевченка, туп.Привок-
зальній, ЗТП-533 

Встановлено 4 опори ПЛ по вул.Яблуне-
вій та Садовій.

Прокладено 2,6 км СІП.
Замінено 150 ліхтарів та 170 ламп на 

енергозберігаючі.
Замінено 3 трифазні і 2 однофазні лі-

чильники, 4 таймери у шафах обліку.
Добавлено 19 світочок.
Замінено освітлення обох майданчиків 

для міні-футболу.
Освітлено майданчик для тренажерів 

біля БК № 1. 
Авто послуги:
За поточний період надано послуг на 

суму 103,00 тис.грн. населенню та органі-
заціям міста з вивезення рідких побутових 
відходів, перевезення вантажів та вико-
нання земляних робіт екскаватором.

Розвиток бази підприємства
За кошти міської ради придбано запчас-

тин для автотранспортного парку на суму 
62 тис.грн. 

Директор КП «Комунсервіс» 
В.Т.Мельник
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Про затвердження звіту голови 
МГО «СПОРТ»

Керуючись   статтею 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛИ: Звіт голови місцевої гро-
мадської організації «СПОРТ» прийняти 
до відома та затвердити (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 лютого 2020 року рішення №8

РІШЕННЯ РАДИ

Додаток до рішення № 8 п’ятдесят 
третьої сесії міської ради VII скликання 

від 25.02.2020 року
 Звіт місцевої громадської організації 

«СПОРТ» за 2019 рік
 В місті були реалізовані такі спортивні 

програми:
1. Міська програма розвитку настільно-

го тенісу та міні-футболу (Кубок міського 
голови) – 12 000,00 грн.

2. Розвиток аматорського футболу у 
місті Заводське - 250 000,00 грн.:

 з 12 .05 по 13.10.2019 року футбольна 
команда «Харчовик» приймала участь у 
Першості Полтавської області з футболу; 

з 08.05 по 21.10.2019 року міська фут-
больна команда 2004-2005 р.н. приймала 
участь у Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської 
області з футболу; 

з 10.05 по 24.10.2019 року міська фут-
больна команда 2008-2009 р.н. приймала 
участь у Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської 
області з футболу. 

3. Програма розвитку та підтримки 
спортсменів бойового мистецтва «Дра-
кон», кіокушин-карате, тхеквондо, муай-
тай, кікбоксингу та фітнесу міста Завод-
ське – 38 480,00 грн. 

4. Програма розвитку боксу в місті За-
водське на 2019 рік – 50 000,00 грн.

5. Програма розвитку та підтримки бас-
кетболістів, волейболістів, шахістів міста 
Заводське – 10 000,00 грн. 

ВСЬОГО: 360 480, 00 грн. 
12 000,00 грн - Кубок міського голови з 

настільного тенісу та міні-футболу. 
250 000,00 грн - ФУТБОЛ:  
послуги по організації та проведенню 

змагань: 
- 1 315,00 грн - членський внесок 

(ДЮФЛ); 
- 2 700,00 грн - членський внесок (Хар-

човик); 
- 17 600,00  грн - суддівське обслуго-

вування;  
- 14 825,00 грн - проїзд суддів; 
- 56 460,00 грн - харчування спортсме-

нів; 
- 28 600,00 грн - проїзд студентів; 
- 3 000,00 грн - оплата медпрацівника;  
- 3 000,00 грн - оплата працівника стаді-

ону;  
- 2 000,00 грн - придбання вапна; 
- 30 000,00 грн - придбання спортивної 

форми, м’ячів; 
- 40 000,00 грн - придбання спортивного 

взуття; 
- 5 000,00 грн - придбання спортивних 

нагород; 
- 45 500,00 грн - перевезення учасників 

змагань. 
38 480,00 грн - БОЙОВІ МИСТЕЦТВА 

(харчування, проживання, перевезення).
50 000,00 грн - БОКС (харчування, пере-

везення, придбання спортивного інвента-
рю).

10 000,00 грн - БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙ-
БОЛ, ШАХИ ( харчування, перевезення, 
придбання м’ячів). 

120 000,00 грн - Лохвицька РДА (згідно 
договору про ділову співпрацю): 

- 14 600,00 грн - перевезення ветеранів 

(Всеукраїнський турнір); 
- 3 900,00 грн - перевезення ветеранів 

(Чемпіонат Полт. області); 
- 1 460,00 грн - перевезення ветеранів 

(Чемпіонат Полт. області);
- 10 070,00 грн - придбано футбольну 

форму для дітей 2008-2009 р.н.; 
- 6 760,00 грн - придбано футбольні ге-

три для двох команд «Харчовика»; 
- 4 670,00 грн - придбано футбольні сіт-

ки для міні-футболу; 
- 78 540,00 грн - харчування спортсме-

нів.

Про затвердження звіту комунального 
ринку

Керуючись  статтею 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИРІШИЛИ: Звіт директора кому-
нального ринку прийняти до відома та за-
твердити (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 лютого 2020 року рішення №9

РІШЕННЯ РАДИ

Додаток до рішення № 9 п’ятдесят тре-
тьої сесії міської ради VII скликання від 
25.02.2020 року

Звіт про роботу Червонозаводського 
комунального ринку за 2019рік.

Червонозаводський комунальний ри-
нок створений Заводською міською радою 
як комунальне підприємство в 1997 році .

Підприємство здійснює свою діяльність 
на підставі Статуту, Закону України «Про 
підприємництво» та інших законодавчих 
актів України. Воно є юридичною особою, 
має самостійний баланс та розрахунковий 
рахунок в банківській установі.

Основними цілями підприємства є кра-
ще постачання населення промисловими 
і продовольчими товарами, забезпечення 
необхідних умов і максимальних зручнос-
тей підприємствам, колективним і фер-
мерським господарствам, підприємцям та 
громадянам для продажу ними своїх това-
рів і продукції. 

Основними видами діяльності підпри-
ємства є:

- надання торгуючим на ринку торгових 
місць;

- здійснення через лабораторію ветса-
некспертизи контролю за якістю товарів, 
які реалізуються на ринку;

- здійснення контролю за дотриманням 
торгуючими на ринку правил торгівлі, са-
нітарних правил та правил протипожеж-
ної безпеки.

Відповідно Статуту ринок реалізовує 
свої послуги за цінами, затвердженими рі-
шенням виконавчого комітету Заводської 
міської ради. Так в 2019 році рішенням ви-
конавчого комітету №128 від 11/12/2018р. 
вартість послуги по утриманню одного 
торгового місця була погоджена в розмірі 
8,00 грн (одне торгове місце - це 2 квадра-
тих метра ).

Чисельність працівників в 2019р. ста-
новила 5 чоловік. Це директор, бухгалтер, 
два контролери і один прибиральник тери-
торії.

 Контролери і прибиральник працю-
вали за скороченим робочим графіком на 
0,35 ставки.

На території, яка виділяється в суботні 
дні для проведення торгівлі продовольчи-
ми і промисловими товарами розміщуєть-
ся в середньому 210 -230 торгових точок, 
що дорівнює приблизно 450-530 торгових 
місць. Весною і влітку цей показник був 
більший за рахунок збільшення торгових 
точок по продажу молодняка птиці, горо-
дньої розсади та саджанців дерев.

За підтримки Заводської міської ради 
місцевим дрібним виробникам сільсько-
господарської продукції власного ви-
робництва (пенсіонерам) дозволили про-
давати безкоштовно. А таких продавців 
налічується 30 – 40 чоловік.

Ще однією перевагою ринку є робота 
м'ясо-молочного павільйону, де покупці 
мають можливість придбати цю продук-
цію від самого товаровиробника. Вся про-
дукція проходить відповідні перевірки 
ветсанлабораторії.

 В 2019 рік нашим підприємством реа-
лізовано послуг на суму 248.5 тис.грн. за 
52 суботні дні. В минулому 2018р цей по-
казник становив 205.4 тис.грн. Збільшення 
цього показника пройшло в основному за 
рахунок підвищення вартості послуги із 
7.00 грн в 2018р. до 8.00 грн в 2019р.

Із власних доходів виплачено та перера-
ховано в 2019 році:

- заробітної плати - 149.3 тис.грн.
- податку з доходів фізосіб - 26.0 тис.грн.
- військового збору - 2.7 тис.грн.
- екологічного податку - 0.7 тис грн.
- єдиного соціального внеску - 46.4 тис.

грн. 
Інші витрати по утриманню комуналь-

ного ринку склали:
- оренда адмінприміщення - 9.8 тис.грн.
- енергоносії, вода і водовідведення - 0. 

6 тис. грн.
- обслуговування касового апарата - 2.9 

тис. грн.
- придбання програми «Медок» - 0.9 

тис. грн.
- придбання токенів і ЕЦП - 3.9 тис. грн.
- послуги банка - 2.3 тис .грн.
- витратні матеріали - 2.4 тис. грн.
- проект електротехнічного вимірюв. - 

0.6 тис. грн.
 Своєчасно і в повній сумі підприєм-

ством виплачується заробітна плата, спла-
чується до бюджету єдиний соціальний 
внесок, податок з доходів фізичних осіб, 
військовий збір та екологічний податок. 

 В 2019 році по результатах фінансово-
господарської діяльності отримали збитки 
в сумі 7.5 тис. грн. В 2018 році цей показ-
ник був 18.7 тис грн. Значно вплинуло на 
результат діяльності ринку обов’язкова 
сплата до бюджету єдиного соціального 
внеску, нарахованого на різницю між мі-
німальною заробітною платою і фактично 
нарахованою ( а це сума за рік становить 
-14.1тис.грн) 

 Комунальний ринок не стоїть осторонь 
життя нашого міста Заводське. В цьому 
році за кошти нашого підприємства було 
виготовлено і установлено дорожній знак 
«Заводське», в напрямку села Токарі. Також 
було закуплено 80 пар спецрукавиць для 
учнів ЗОШ №1 для проведення екочелен-
джу-бумерангу «Я прибрав – твоя черга». 
Взяли активну участь у святкуванні Дня 
міста в житловому масиві «Брисі». Також 
надали кошти учням шкіл №1 та №2 для 
святкування Нового року. Для естетично-
го вигляду території ринку висаджували 
дерева і квіти, замінили люк біля відкрито-
го павільйону, підсипали обочини дороги 
по вулиці Шкільній та на території ринку, 
відремонтували туалет в адмінбудівлі. 

Адміністрація ринку постійно узго-
джує з міською радою питання режи-
му роботи ринку, планування вуличної 
торгівлі,забезпечення розвитку матеріаль-
но-технічної бази і інше.

Реалізація м’яса, молока і молочної про-
дукції проводиться у критому павільйоні. 
Реалізація живої худоби, птиці, кормів, 
домашніх тварин, посадкового матеріалу, 
плодово-ягідних культур, овочевої і квіт-
кової розсади, а також с/г продуктів про-
водиться у спеціально-відведених місцях з 
обов’язковим дотриманням санітарно-епі-
деміологічних вимог.

Щоб робота ринку не погіршувала сані-

тарний та екологічний стан місцевості і не 
впливала негативно на умови проживання 
населення адміністрація ринку несе відпо-
відальність за санітарний і протипожеж-
ний стан території.

Директор комунального ринку 
В.В. Лисенко

Про затвердження Положення про 
порядок виявлення, взяття на облік, 

збереження безхазяйного майна, визна-
ння спадщини відумерлою та прийняття 

такого майна у комунальну власність 
Заводської міської ради.

Відповідно до статей 335, 1277 Цивіль-
ного кодексу України, Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», керу-
ючись статтями 25, 59, 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою врегулювання питання щодо вияв-
лення, обліку, збереження та використан-
ня безхазяйного майна,  визнання спадщи-
ни відумерлою та  прийняття такого майна 
у комунальну власність Заводської міської 
ради.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення 
про порядок виявлення, взяття на облік, 
збереження безхазяйного майна, визна-
ння спадщини відумерлою  та  прийняття 
такого майна у комунальну власність За-
водської міської ради (додається).      

2. Виконавчому комітету міської ради 
вживати заходів щодо виявлення безха-
зяйного майна.

3. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на  постійну депутатську 
комісію з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, роз-
витку суб’єктів підприємництва, торгівлі 
та побуту.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 лютого 2020 року рішення №10

РІШЕННЯ РАДИ

Положення про порядок виявлення, 
взяття на облік, збереження безхазяй-
ного майна, визнання спадщини від-

умерлою та прийняття такого майна у 
комунальну власність Заводської 

міської ради  
1. Загальні положення
1.1. Положення розроблене відповідно 

до Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Цивільного кодексу 
України з метою врегулювання відносин 
щодо виявлення, взяття на облік, збере-
ження та використання рухомого та неру-
хомого майна, яке є безхазяйним або від-
умерлою спадщиною.

1.2. У викладеному Положенні застосо-
вуються наступні визначення:

безхазяйне майно - це майно, яке не має 
власника або власник якого невідомий;

відумерла спадщина - майно, власник 
якого помер, а спадкоємці за заповітом і за 
законом відсутні, усунуті від права спад-
кування або не прийняли спадщину чи 
відмовилися від її прийняття. Майно, яке 
фактично прийняте спадкоємцями, але 
право власності на яке не оформлене, від-
умерлою спадщиною не визнається;

уповноважений орган – виконавчий 
комітет Заводської  міської  ради, якому 
надаються повноваження визначені цим 
Положенням;

нерухоме майно – квартири, будинки, 
гаражі, інші будівлі та споруди, перемі-
щення яких є неможливим без знецінення 
і зміни їх призначення та земельні ділянки;

рухоме майно - матеріальні об'єкти, які 
можуть бути переміщеними без заподіян-
ня їм шкоди. До рухомого майна належить 
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майно у матеріальній формі, яке не є не-
рухомістю (стаціонарні малі архітектурні 
форми, спеціальні конструкції зовнішньої 
реклами, тощо);

руйнування - повне знищення об'єкта 
що унеможливлює його подальшу експлу-
атацію;

зберігачі - підприємства, установи, ор-
ганізації всіх форм власності, фізичні осо-
би, фізичні особи - підприємці, з якими 
Заводська міська ради уклала договір збе-
рігання безхазяйного майна.

1.3. Зміни та доповнення до цього По-
ложення вносяться Заводською міською 
радою.

2. Порядок виявлення безхазяйного не-
рухомого майна, відумерлої спадщини

2.1. Підприємства, установи, організа-
ції, громадяни та посадові особи органів 
місцевого самоврядування, яким стало ві-
домо про нерухоме майно, що не має влас-
ника або власник якого невідомий чи яке 
ніким не успадковане, повідомляють про 
таке майно уповноважений орган.

2.2. Виконавчий комітет Заводської 
міської ради  за зверненнями осіб, вказа-
них у пункті 2.1 цього Положення, про-
водить обстеження виявлених об’єктів 
нерухомого майна та вживає заходів щодо 
встановлення їх можливих власників шля-
хом звернення з відповідними запитами 
до органу реєстрації, державного нотаріу-
са та інших установ за необхідністю.

2.3. При підготовці заходів щодо взяття 
на облік безхазяйного нерухомого майна 
або відумерлої спадщини постійно діюча 
комісія щодо встановлення факту визна-
ння нерухомого майна безхазяйним або 
відумерлою спадщиною на території За-
водської міської ради  розглядає, вивчає 
документи та  проводить обстеження ви-
явленого майна. В акті зазначається:

- адреса та технічний стан об'єкта;
- можливість подальшої експлуатації 

об'єкта згідно  його цільового   призначен-
ня;

- пропозиції стосовно подальшої екс-
плуатації об'єкта.

 2.4. Якщо в ході комісійного обсте-
ження об’єкта буде виявлено його руйна-
цію (знищення), комісія надає пропозиції 
щодо припинення права власності на та-
кий об’єкт із метою використання земель-
ної ділянки, на якій він був розташований.

2.5. Якщо в ході комісійного обстежен-
ня об’єкта житлового фонду буде встанов-
лено його непридатність для проживання, 
комісія надає пропозиції щодо викорис-
тання такого будинку (приміщення) як не-
житлового.

2.6. З метою встановлення додаткових 
фактів відносно обстежуваного нерухомо-
го майна або його власника чи ймовірних 
правонаступників, уповноважений орган 
направляє запити у відповідні служби.

3. Порядок взяття на облік безхазяйно-
го нерухомого майна

3.1. Після ознайомлення з актом об-
стеження об’єкту, уповноважений орган 
звертається до органів державної реєстра-
ції про взяття на облік безхазяйного неру-
хомого майна.

3.2. Безхазяйному об’єкту, при необ-
хідності, залежно від поданої інформації, 
присвоюється поштова адреса та здійсню-
ється технічна інвентаризація.

3.3. Орган реєстрації відповідно до ви-
мог Закону України «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме майно 
та їх обмежень» забезпечує внесення до 
Реєстру прав власності на нерухоме майно 
відповідних даних з відміткою «безхазяй-
не».

3.4. Про взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна Заводська міська рада 
отримує від органу реєстрації інформа-
ційну довідку з Реєстру прав власності на 

нерухоме майно на бланку встановлено 
зразка.

3.5. Заводська міська рада після отри-
мання інформаційної довідки протягом 10 
(десяти) робочих днів розміщує оголошен-
ня про взяття на облік безхазяйного неру-
хомого майна у друкованих засобах масо-
вої інформації та на вебсайті Заводської 
міської ради, де оприлюднюються відомі 
дані про об’єкт.

3.6. Зняття з обліку безхазяйного майна 
можливе за зверненням його власника від-
повідно до вимог чинного законодавства.

3.7. По проходженні одного року з дня 
взяття на облік безхазяйного майна Завод-
ська міська рада подає заяву до суду щодо 
передачі майна у комунальну власність За-
водської міської ради.

4. Порядок взяття на облік відумерлої 
спадщини

4.1. Взяття на облік об’єктів відумерлої 
спадщини проводиться уповноваженим 
органом після надходження інформації 
про відсутність спадкоємців за заповітом 
і за законом. Інформація про це може над-
ходити у вигляді заяв сусідів, акта опиту-
вання мешканців сусідніх домоволодінь та 
інша інформація. При встановленні факту 
заволодіння таким майном особами без 
належних правових підстав, інформація 
про це з підтверджуючими документами 
негайно надається виконавчому комітету 
Заводської міської ради.

4.2. У випадку безгосподарного утри-
мання житлових будинків або їх частки, 
іншого майна, власники якого відсутні 
більше ніж три роки за місцем постійного 
проживання та відомості про місцеперебу-
вання таких осіб відсутні, уповноважений 
орган може ініціювати визнання фізичних 
осіб у судовому порядку померлими.

4.3. Уповноваженим органом при наяв-
ності інформації про відумерлу спадщину 
направляються запити до компетентних 
установ з метою виявлення спадкоємців 
чи правонаступників або їх відсутності:

- до відділу реєстрації актів цивільного 
стану – щодо підтвердження факту смерті 
власника майна;

- до Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно – щодо наявності дер-
жавної реєстрації права власності на неру-
хомий об’єкт;

- в органи нотаріату – щодо отримання 
інформації щодо відсутності спадкоємців 
за заповітом і за законом, усунення їх від 
права на спадкування, неприйняття ними 
спадщини, або про відмови від її прийнят-
тя;

- у разі потреби до інших органів.
4.4. Якщо після проходження одного 

року з часу відкриття спадщини спадко-
ємці не будуть виявлені, уповноважений 
орган повинен здійснити правовий аналіз 
зібраних документів та подати заяву до 
суду про визнання спадщини відумерлою 
та передачу майна у комунальну власність 
Заводської міської ради.

5. Зберігання та використання безха-
зяйного нерухомого майна та відумерлої 
спадщини під час їх перебування на обліку

5.1. Обов’язок щодо зберігання взятого 
на облік безхазяйного нерухомого майна 
та відумерлої спадщини покладається на 
уповноважений орган  міської ради.

5.2. Міська рада для забезпечення збе-
рігання нерухомого майна може залучати 
комунальні підприємства, установи та ор-
ганізації.

5.3. Обов'язок щодо зберігання взятого 
на облік безхазяйного нерухомого майна 
та відумерлої спадщини покладається на 
Заводську міську раду, а також суб'єктів 
господарювання незалежно від форми 
власності.

5.4. Особа, яка прийняла на зберігання 
безхазяйне нерухоме майно або відумерлу 
спадщину, несе відповідальність за збе-

рігання такої речі з моменту підписання 
акта приймання-передачі. Заводська місь-
ка рада має право проводити перевірку 
умов зберігання та використання безха-
зяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, 
так і шляхом перевірок (огляду) безпосе-
редньо такого майна.

5.5. Витрати, пов'язані з утриманням 
майна, несе зберігач.

5.6. У випадках, коли до закінчення 
встановленого законом річного терміну з 
дня постановки майна на облік з'явиться 
його власник, майно повертається влас-
никові після відшкодування ним витрат, 
пов'язаних з виявленням, оцінкою і збері-
ганням цього майна.

5.7. Повернення майна власникові про-
вадиться після проведення Заводською 
міською радою відповідної перевірки та 
підтвердження права власності заявника 
на це майно.

5.8. У разі, якщо безхазяйним нерухо-
мим майном є інженерні мережі (газо-, 
водо- електро-, теплопостачання, водовід-
ведення та інше), вони можуть бути пере-
дані на зберігання експлуатуючим органі-
заціям. Для покриття витрат, пов'язаних 
із зберіганням речі, міська рада може пе-
редати безхазяйну нерухому річ на збе-
рігання з правом користування нею. Для 
забезпечення безпечної життєдіяльності 
та попередження нещасних випадків при 
використанні інженерних мереж спожива-
чами, експлуатуюча організація здійснює 
роботи з технічного обслуговування за ра-
хунок власних коштів.

5.9. Між Заводською міською радою та 
зберігачем укладається договір зберігання 
у письмовій формі.

5.10. Протягом одного року з моменту 
постановки на облік нерухомого безха-
зяйного майна або відумерлої спадщини, 
що відноситься до житлового фонду, до 
моменту визначення його власника дозво-
ляється надавати це житло у користування 
іншим особам, згідно з договором оренди 
відповідно до вимог чинного законодав-
ства України з умовою, що у випадку вияв-
лення власника майна таке користування 
повинно бути припинене протягом 3-х діб.

5.11. Передача нерухомого безхазяйно-
го майна або майна відумерлої спадщини 
(житловий фонд) у тимчасове користу-
вання фізичним особам здійснюється за 
рішенням сесії міської ради.

5.12. Відповідальність за належне утри-
мання та збереження майна покладається 
на осіб, яким це майно передається у тим-
часове користування.

5.13. Поліпшення об'єкта, переданого у 
тимчасове користування, здійснені під час 
знаходження його на обліку, Заводською 
міською радою не відшкодовуються.

6. Прийняття безхазяйного нерухомого 
майна та відумерлої спадщини до кому-
нальної власності Заводської міської ради

6.1. Після спливу одного року з дня 
взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна Заводська міська рада звертається 
до Лохвицького районного суду з заявою 
про передачу безхазяйного нерухомого 
майна та відумерлої спадщини у кому-
нальну власність Заводської міської ради.

6.2. Після отримання рішення суду про 
передачу безхазяйного нерухомого майна 
чи відумерлої спадщини до комунальної 
власності міська рада здійснює реєстрацію 
права власності на це майно за територі-
альною громадою Заводської міської ради.

6.3. Прийняті до комунальної власнос-
ті як безхазяйне майно інженерні мережі 
(газо-, водо-, електро-, теплопостачання, 
водовідведення та інше), у випадку від-
сутності відповідних комунальних під-
приємств, які можуть експлуатувати ці 
мережі, з метою забезпечення приведення 
вказаного майна у відповідність до норма-
тивних вимог, належного обслуговуван-

ня та надання послуг населенню, можуть 
бути передані безоплатно у власність від-
повідним спеціалізованим експлуатуючим 
організаціям за їх згодою.

6.4. Всі майнові спори щодо взятого на 
облік в органі реєстрації та прийнятого до 
комунальної власності Заводської міської 
ради безхазяйного нерухомого майна ви-
рішуються у судовому порядку.

6.5. Витрати на державну реєстрацію 
права комунальної власності, оплату по-
слуг стосовно взяття на облік, проведення 
технічної інвентаризації та виготовлення 
технічного паспорта на об’єкт нерухомо-
го майна здійснюються за рахунок коштів 
міського бюджету.

7. Порядок використання майна, пере-
даного до комунальної власності

7.1. Володіння, користування і розпо-
рядження майном міська рада здійснює 
відповідно до статті 60 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні»  з 
моменту державної реєстрації права кому-
нальної власності на об'єкти нерухомого 
майна або з моменту набуття чинності рі-
шення суду про прийняття до комунальної 
власності об'єктів рухомого майна.

7.2. Після реєстрації права комунальної 
власності на об’єкти безхазяйного або від-
умерлого майна Заводська міська рада по-
відомляє фізичну або юридичну особу, з 
якою укладено договір про збереження чи 
тимчасове користування об’єктом, що об-
ліковується як безхазяйне майно або віду-
мерла спадщина, про розірвання договору.

7.3. Особа, з якою було укладено дого-
вір тимчасового користування майном, 
що перебувало на обліку як безхазяйне чи 
відумерла спадщина, при переході права 
власності на це майно до територіальної 
громади не набуває переваг при його при-
ватизації (наймі чи оренді).

7.4 Питання подальшого використання 
об’єктів безхазяйного та відумерлого не-
рухомого майна вирішується Заводською 
міською радою на підставі відповідного 
рішення.

7.5. Після державної реєстрації права 
комунальної власності на об’єкти житло-
вого фонду міська рада за необхідності 
вчиняє заходи щодо подальшого розподі-
лу житла.

7.6. Об’єкти житлового фонду відповід-
но до ст.5 Закону України «Про житловий 
фонд соціального призначення», передані 
за рішенням суду до комунальної власнос-
ті, можуть бути використані для форму-
вання житлового фонду соціального при-
значення або надаватися громадянам, що 
перебувають на квартирному обліку, для 
поліпшення житлових умов.

7.7. Якщо згідно рішення суду, відповід-
но до ст.362 Цивільного кодексу України, в 
комунальну власність територіальної гро-
мади передано частину житлового будин-
ку чи квартири виконавчий комітет може 
розглянути питання щодо можливості її 
викупу власниками суміжних частин цьо-
го будинку чи квартири за їх бажанням, 
ціна визначається незалежною експерт-
ною оцінкою. В окремих випадках вико-
навчий комітет, відповідно до вимог Жит-
лового кодексу України, може розглянути 
питання щодо надання їм у користування 
зазначеної частини будинку чи квартири.

7.8. Спори щодо передачі безхазяйно-
го майна та відумерлої спадщини у кому-
нальну власність Заводської міської ради 
та подальшого відчуження цих об’єктів 
вирішуються згідно з вимогами чинного 
законодавства України у судовому поряд-
ку.

Секретар  ради
Лариса МАЩЕНКО
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Про запобігання поширенню на терито-
рії Заводської міської ради коронавірусу 

COVID-19

Відповідно до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 16.03.2020 р. № 215 
«Про внесення змін до постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 11 березня 2020 р. 
№ 211 «Про запобігання поширенню на те-
риторії України коронавірусу COVID-19», 
рішення Державної комісії  з питань техно-
гено-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

ВИРІШИЛИ: 1.У зв’язку з встановлен-
ням карантину на усій території України з 
17 березня по 3 квітня 2020 року  тимчасо-
во зупинити роботу таких об’єктів загаль-
ного користування незалежно від форми 
власності та підпорядкування, розташова-
них на території Заводської міської ради:

- бібліотек;
- тренажерних  та спортивних залів; 
- закладів громадського харчування: 

кафе, барів, тощо;
- закладів побутового обслуговування, 

перукарень;
- розважальних закладів: дискотек, за-

кладів культури, тощо;
- ринку;
- магазинів (крім дозволених).
2. Дозволяється торгівля об’єктів за-

гального користування незалежно від 
форми власності та підпорядкування, роз-
ташованих на території:

  - продуктових  магазинів та магазинів 
з продажу господарчих товарів;

  - аптек;
  - банків;
  - поштових  відділень;
  - АЗС.
3. Контроль за виконанням даного рі-

шення покласти на Лохвицьке ВП ГУНП в 
Полтавській області.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 березня 2020 року рішення №25

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ

Про проведення в місті заходів по благо-
устрою та озелененню території 

у весняний період

Керуючись підпунктом 7 пункту а) стат-
ті 30 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» та беручи до уваги 
розпорядження Кабінету Міністрів Украї-

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ

ни від 31.03.2010 року №777-р «Деякі пи-
тання проведення щорічної акції «За чисте 
довкілля» та з метою забезпечення утри-
мання території міста у належному стані, 
його санітарного очищення, збереження 
об’єктів загального користування та ство-
рення умов, сприятливих для життєдіяль-
ності населення

ВИРІШИЛИ: 1. Провести в місті захо-
ди по благоустрою та озелененню терито-
рії у весняний період з 17.03.2020 року по 
31.05.2020 року.

2. Створити міську комісію по прове-
денню заходів по благоустрою та озеленен-
ню території у весняний період в складі:

голови комісії – Добрулі С.В. – заступ-
ника міського голови;

членів комісії: Івахна С.Ю.- депута-
та міської ради, голови постійної депу-
татської комісії з питань будівництва, 
транспорту, зв’язку, земельних відносин, 
екології та охорони навколишнього серед-
овища (за згодою);

Мусієнка В.О. – провідного спеціаліста 
з питань інфраструктури та спорту;

Мельника В.Т. – директора КП «Комун-
сервіс»;

Корнієнка О.С. – начальника відділу 
благоустрою при міській раді.

3. Затвердити план заходів по благоу-
строю та озелененню території у весняний 
період (додається).

4. Керівникам підприємств, установ, 
організацій та підприємцям вжити невід-
кладних заходів по приведенню в належ-
ний санітарний стан підвідомчих об’єктів, 
прилеглих до них територій, залучивши 
також до цієї роботи учнів шкіл, ПТУ-32, 
коледжу, а також рекомендувати депута-
там ради залучити мешканців міста.

5. Координацію робіт по виконанню да-
ного рішення покласти на провідного спе-
ціаліста з питань інфраструктури та спор-
ту Мусієнка В.О. 

6. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на заступника міського 
голови Добрулю С.В.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

17 березня 2020 року рішення №29

Затверджено рішенням виконавчого 
комітету Заводської міської ради від 

17.03.2020 року № 29
План запровадження заходів по благо-

устрою та озелененню території міста За-
водське у весняний період 2020 року.

1. Довести до широкого загалу інфор-

мацію про проведення з 17.03.2020 року по 
31.05.2020 року заходів по благоустрою та 
озелененню території міста у весняний пе-
ріод ( ЗМІ, оголошення на стендах та інше) 
(до 20.03.2020 року). Відповідальний: Му-
сієнко В.О.

2. Мешканцям міста навести належний 
санітарний стан біля особистого подвір’я, 
здійснити ремонт парканів, знищити 
бур’яни, впорядкувати могили на міських 
цвинтарях, при цьому заборонити спалю-
вання бур’янів та вивезення сміття в неви-
значені місця ( до 19.04.2020 року).

3. Провести озеленення міста ( посадка 
кущів та дерев) ( до 01.05.2020 року).

Відповідальні: Корнієнко О.С., керівни-
ки підприємств, мешканці міста. 

4. Ліквідувати стихійні звалища на те-
риторії міста (до 01.05.2020 року ). Відпо-
відальні: Мельник В.Т., Корнієнко О.С. 

5. Привести в належний санітарний 
стан міські цвинтарі. Завезти необхідну 
кількість піску та грунту (до 19.04.2020 
року). Відповідальний: Мельник В.Т., меш-
канці міста.

6. Привести в належний санітар-
ний стан місця поховання загиблих вої-
нів, жертв голодомору, пам’ятників ( до 
01.05.2020). Відповідальні: Мельник В.Т., 
Корнієнко О.С. 

7. Прибрати прилеглі території житло-
вих будинків, вулиць міста (до 01.05.2020 
року). Відповідальні: Мельник В.Т., Корні-
єнко О.С., мешканці міста.

8. Провести санітарну вирубку кущів, 
обрізку дерев, знесення сухих та хворих 
дерев ( згідно акта – дозволу) (до 01.05.2020 
року). Відповідальні: Мусієнко В.О., Мель-
ник В.Т, Корнієнко О.С.

9. Провести очистку та побілку парка-
нів, бордюрів (до 01.05.2020 року). Відпо-
відальні: керівники підприємств, учбових 
закладів, приватні підприємці, Мельник 
В.Т., Корнієнко О.С.

10. Провести очистку декоративної во-
дойми та прилеглої території (до 01.05.2020 
року). Відповідальні: Відповідальні: Мель-
ник В.Т., Корнієнко О.С. 

11. Висадити квіти на квітниках по те-
риторії міста (до 15.05.2020 року). Від-
повідальні: Корнієнко О.С., керівники 
підприємств, учбових закладів, приватні 
підприємці. 

12. Привести в належний стан міські 
стадіони, здійснити побілку та фарбуван-
ня парканів, ремонт лавок (до 15.05.2020 
року). Відповідальні: Відповідальні: Мель-
ник В.Т., Корнієнко О.С.

13. Побілка та фарбування автобусних 
зупинок (9 одиниць) (до 01.05.2020 року). 

Відповідальний: Корнієнко О.С.
14. Встановити по місту лавки та урни 

для сміття (до 15.05.2020 року). Відпові-
дальний: Корнієнко О.С.

15. Впорядкувати водойму по вул. 
Озерній, облаштувати місця відпочинку 
на території біля водойми (встановлення 
лавочок, смітничок) (до 15.05.2020 року). 
Відповідальний: Корнієнко О.С. 

16. Обстежити вулиці міста для прове-
дення ямкового ремонту доріг з твердим 
покриттям та доріг без твердого покриття 
( до 01.04.2020 року). Відповідальний: Му-
сієнко В.О. 

17. Ремонт люків та колодязів водовід-
ведення та водопостачання на тротуарах, 
вулицях міста (до 01.05.2020 року). Відпо-
відальний: Мельник В.Т. 

 18. Перевірка та ремонт пожежних гі-
дрантів (при необхідності встановлення 
нових). Відповідальний: Мельник В.Т. (до 
01.05.2020 року).

19. Нанести дорожню розмітку (до 
01.05.2020 року). Відповідальний: Мусієн-
ко В.О., Мельник В.Т. 

20. Встановити та відремонтувати до-
рожні знаки (до 15.05.2020 року). Відпо-
відальний: Мельник В.Т., Корнієнко О.С., 
Мусієнко В.О.

21. Здійснити ремонт контейнерних 
майданчиків (до 31.05.2020 року). Відпові-
дальний: Мельник В.Т. 

22. Благоустроїти, відремонтувати, 
встановити додаткове ігрове обладнання 
на дитячі майданчики (до 15.05.2020 року). 
Відповідальні: Мельник В.Т., Корнієнко 
О.С.

23. Впорядкувати міське сміттєзвали-
ще (до 31.05.2020 року). Відповідальний: 
Мельник В.Т.

24. Провести очищення від сміття та 
мулу водовідвідні лотки по території міста 
(до 01.05.2020 року). Відповідальні: Мель-
ник В.Т., Корнієнко О.С.

25. Провести ямковий ремонт до-
рожнього покриття на вулицях міста (до 
31.05.2020 року). Відповідальний: Мусієн-
ко В.О.

26. Провести ямковий ремонт дорож-
нього покриття вулиці Вокзальної (з обла-
штуванням квітника перед будівлею вок-
залу) (до 31.05.2020 року). Відповідальний: 
Мусієнко В.О.

27. Впорядкування берега річки 
«Сула» (місця відпочинку населення) (до 
01.05.2020 року). Відповідальний: Корні-
єнко О.С.

Підготував В.О. Мусієнко.

Весна іде, красу несе…
Хоча за календарем весна вже й настала, 

але переможна її хода починається саме зі 
свята 8 Березня. Вже ніщо не може завади-
ти сонцю долати крижані кайдани зими й 
дарувати всьому живому своє тепло. Тож 
Міжнародний жіночий день – це свято 
оновлення і сподівань на краще життя та 
перемогу добра. І ми, жінки, як «винува-
тиці» цього свята, схоже, маємо лише одне 
головне завдання: відкинутися комфортно 
в затишному кріслі і приймати в якості по-
дарунків різноманітні приємності. Дуже 
хочеться втратити дар мови від сюрпризів 
і сховатися хоч би на половину зросту в 
оберемках весняних квітів…

Говорять, що не стільки саме свято при-
носить задоволення, як очікування на ньо-
го. Тому, в переддень 8 Березня в Лохвиць-
кому механіко-технологічному коледжі 
Полтавської державної аграрної академії 
відбулась розважально-концертна програ-
ма з нагоди святкування Міжнародного 
Жіночого дня. Після традиційних приві-
тань ведучі (Ірина Тупаленко та Андрій 

Привалко) оголосили про початок гри-
конкурсу «Хто зверху?»

Хто «зверху» – батьки чи діти? Тисячі 
років людство шукає відповідь на це філо-
софське питання.

Батьки стверджують, що дітей частіше 
можна побачити в сторіс, ніж миючими 
посуд, чи читаючими літературу, задану на 
літо.

Діти ж у свою чергу нарікають, що, мов-
ляв, батьки зовсім іх не розуміють, і, ко-
ристуючись своїм авторитетом, не дають 
і кроку зайвого ступити, «лайку» зайвого 
в Інстаграмі поставити, в «стріляли» по 
«компику» пограти. Тому дві чудові ко-
манди: матусь (за сумісництвом співро-
бітниць коледжу) та дітей (збірна команда 
студенток коледжу) також шукали відпо-
відь на це одвічне питання.

Команда матусь – досвідчені, мудрі 
та цілеспрямовані: Ліана Олександрівна 
Мусієнко – сильна, відважна, таланови-
та жінка, любляча мама чарівних дітей 
та дружина. Про таких говорять: спортс-

менка, активістка і просто красуня; Тетя-
на Валеріївна Сліпченко – ніжна, лагідна 
прекрасна та загадкова жінка, мама трьох 
прекрасних дітей, дружина, вправна гос-
подиня; Тетяна Володимирівна Супрович 
– приваблива, енергійна жінка, мудра мама 

двох синів і дружина, невтомна господиня 
і творча особистість; Інна Анатоліївна Ло-
бач – жіночна, сердечна, красуня і мама 
прекрасного синочка.

Команда Дітей – ерудовані, веселі та 
сміливі: Катерина Гаврилюк – мила, розум-
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на, красуня, з великою душею та чистим 
серцем, спортсменка; Ксенія Яценко – за-
гадкова, розважлива, оригінальна дівчина 
із чарівною посмішкою; Юлія Плужник – 
добра, трудолюбива і справедлива дівчин-
ка з хорошим почуттям гумору; Анна Ку-
черява – ніжна, мила, тендітна паняночка, 
та не зважаючи на цей ангельський образ, 
у неї справжній чоловічий характер.

Так, суперники дійсно гідні поваги. Ви-
значити ж переможця цієї неперевершеної 
гри люб’язно зголосилися: Юлія Анато-
ліївна Горбенко, провідний спеціаліст з 
гуманітарних питань Заводської міської 
ради та Світлана Романівна Кравченко, за-
відувачка бібліотекою коледжу. 

На шляху до перемоги у кожної коман-
ди було 6 конкурсів та фінальне завдання. 
Після перемоги в конкурсі команди мали 
можливість поповнити свою скарбничку 
додатковими балами, давши правильну 
відповідь на бонусне питання. 

Протягом основних раундів коман-
ди грали в «Вірю – не вірю», складали на 

швидкість слова в конкурсі «Збери літери», 
перетворювалися на казкових персонажів 
та, з допомогою запитань своїй команді, 
з’ясовували «Хто я?», демонстрували су-
купний інтелект та фізичну підготовку 
в конкурсі «Бліц», проявляли акторську 
майстерність, показуючи команді назву 
пісні, перевіряли свою інтуїцію, розстав-
ляючи команду-суперників за критеріями 
- «спосіб релаксу» та «кількість підписни-
ків в Іnstagram».

Між раундами гості насолоджувалися 
запальними танцями, піснями та гумором 
у виконанні студентів, учасників худож-
ньої самодіяльності коледжу: Маргарити 
Усенко, Ольги Пархомчук, Олени Сил-
кіної, Ангеліни Фенько, Руслана Дзини, 
Олександри Заславець, Сватової Надії, 
Бурди Анастасії, Омеляненко Софії та За-
вгородньої Яни.

Протягом усієї гри команди демонстру-
вали інтелект, легко перевтілювалися, бра-
ли харизмою та дотепністю, обеззброюва-
ли поглядом...

Та нереальне протистояння чекало на 

них у фіналі - динамічному конкурсі «Хто 
швидше?». Кожна з команд мала надути 
15 повітряних кульок за півтори хвилини 
і перекинути їх на сторону іншої коман-
ди. Учасники з таким захватом поринули 
у змагання, що абсолютно не відчувалася 
різниця між дітьми та матусями. І коли 
члени журі не змогли визначити перемож-
ців (команди відпрацювали нарівні), були 
оголошені «Дивоглядки». Мов мечі, схрес-
тилися очі Катерини Гавриленко, студент-
ки групи Т-21б технологічного відділення, 
та Тетяни Володимирівни Супрович, ме-
тодиста відділення. Більше трьох хвилин 
вони дивилися одна одній в очі. Посту-
патися перемогою не хотів ніхто. І все ж 
Катерина Гавриленко довела: хто б не був 
твоїм суперником, ніколи не треба відсту-
пати. Треба вірити в себе та свою перемогу. 

 З рахунком 40 на 25 в грі «Хто зверху?» 
заслужену перемогу отримала команда 
студентів. А ми довели, що енергійність 
перемагає мудрість, а мудрість перемагає 
юність. І не важливо «хто зверху»: діти 
чи батьки, батьки чи діти. Ми знаємо, що 

вони нероздільні, адже батьки живуть за-
ради дітей, а діти – опора і підтримка бать-
ків.

 Ми щиро вдячні Заводській міській 
раді та студентському профкому за під-
тримку та подарунки.

 А колектив Лохвицького механіко-тех-
нологічного коледжу вітає всіх з весною! 
Щастя! Усмішок! Весняного настрою!

 Якщо вам нелегко – всміхніться невда-
чам!

 Я вас програмую на радість й удачу!
 Весна – чарівниця!
 Хіба ви не знали?
 Чекають вже мрійників далі й вокзали...
 Та просто життя зачекалось щасливих-
 Весняні промінчики, запахи, зливи...
 Що довго писати?
 Весна як причастя...
 Живіть!!!!Не сумуйте!!!
 І щастя вам!!!!Щастя!!!!

Наталія Мірошник, викладач коледжу,
Ірина Онищенко, завідувачка навчально-

методичної лабораторії

Весняний святковий концерт «Мелодіїї весни»
За доброю традицією із святом 8 Берез-

ня приходить весна. І в цьому є певна зако-
номірність. Бо жінка, як і весна, несе у світ 
особливу і велику місію природи – життя і 
любов, ніжність і турботу, натхнення і не-
повторність. Все найсвітліше, що є у нашо-
му житті – весна, радість, щастя, кохання, 
пов’язане з Жінкою – берегинею роду люд-
ського, його душею.

Це по-справжньому світле та весняне 
свято щоразу нагадує нам про найцінніше 
та найпрекрасніше, що є у нашому житті 
– кохання, любов до рідних, сімейне бла-
гополуччя та турботу про дітей, тепло 
материнських рук і родинний затишок, 
жіночу мудрість, любов і милосердя. Жін-
ка… Вона сама – як весна: сонячна, світла, 
життєрадісна, яскрава, справжня. Все пре-
красне на землі від жінки, від її любові…

Саме тому, напередодні 8 Березня, в 
Заводському міському будинку культури 
№ 1 (директор Ю.Краснолуцька), відбув-
ся святковий концерт «Мелодії весни» з 
нагоди вшанування її величності Жінки. 
Цьогоріч він був особливим та зворушли-
вим, тому що незабутні хвилини радості та 
усмішок подарували аматори сцени нашо-
го будинку культури. Концерт пройшов у 
теплій святковій атмосфері, адже присвя-
чувався жінці, яка, як і весна, зігріває душі 
та благословляє світ на добро.

Програма святкового концерту була 
динамічною та вишуканою. Затамувавши 
подих, глядачі насолоджувалися чудовими 
номерами, щедро нагороджуючи кожного 
з артистів оплесками.

Кожного дня жінка наповнює життя 
своєю ніжністю, теплом та радістю, дарує 
хвилини щастя, запалює у серцях кохання. 

Посмішками та оптимізмом вона спонукає 
чоловіків на благородні вчинки та високі 
звершення. 

8 Березня несе у світ ніжність та красу, 
адже усе найдорожче, що є у нашому житті 
– щастя, радість, надія, кохання, пов’язане 
з жінкою. Саме тому побажання, приві-
тання, всі найкращі слова світу лунали в 
адресу жінок.

Гості насолоджувалися цікавою про-
грамою, до якої увійшли яскраві художні 
номери, різноманітні хореографічні по-
становки та сольні виступи наших тала-
новитих жителів міста. Народний самоді-
яльний колектив «Пролісок» (керівник В. 
Журавель) представив дві групи вихован-
ців. У концертній програмі були представ-
лені інструментальні композиції від Лізи 
Руденко та Народного духового оркестру 
МБК №1 (керівник О.Шеффер). Народний 
аматорський хор української пісні «Явір» 
(керівник Л.Лобецька, концертмейстер 
Ю.Кибкало) заспівали українські народні 
пісні, які лікують душі і з’єднують серця.

Театральна студія «Калейдоскоп мрій» 
(керівник І.Михлик) поринула в казковий 
світ театру з постановкою «Мама їде на Ба-
гами». Неабияк вразили всіх вокальні но-
мери від студії естрадного вокалу «Голден 
Войс» (керівник І. Пронь), які створюють 
унікальне неповторне мистецтво. Завдя-
ки їхньому таланту та творчому натхнен-
ню, оточуючі отримують естетичне задо-
волення. Протягом усього концерту одні 
гарні виступи змінювали інші, приносячи 
присутнім море позитивних емоцій. Чого 
вартий виступ Народного аматорського 
фольклорного колективу «Веселий вулик» 
(керівник Н.Онасенко), який радував гля-

дачів веселими, жартівливими піснями, 
байдужого в залі точно не було. 

Приємним видався передсвятковий 
вечір, жінки з блиском в очах та посміш-
ками на вустах радо зустрічали всіх учас-
ників заходу, аплодували та віддавали їм 
свої щирі емоції, адже святкові дійства на 
8 Березня завжди були особливими, тому 
що весна, як і жінка, дає початок розвитку 
і розквіту природи та життя. Саме жінка, 
як природні стихії і явища має різнобарв'я 
емоцій, настроїв, дій і вчинків. Вона як бу-
ревій може знищити все на своєму шляху, 
і як новий день дати воскресіння. Жінка — 

неповторна і непередбачувана, така про-
ста і водночас нездоланна, сильна і слабка, 
ніжна і терпка. Багато можна віднайти по-
рівняльних слів, епітетів і зворотів, але рух 
— це життя, а життєва енергія — це жінка.

Щиро бажаємо Вам, дорогі жінки, вес-
няного настрою в душі у будь-яку пору 
року. Нехай же це свято дарує Вам відчут-
тя справжнього щастя, яскраві радісні по-
дії, нові зустрічі з прекрасним!

Художній керівник МБК №1 
Михлик І.С.
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8 березня – свято весни, свято жінки
З ледь відчутним подихом весни прихо-

дить до нас прекрасне свято представниць 
кращої половини людства – Міжнародний 
жіночий день 8 березня!

Жінка… Вона сама, як весна: сонячна, 
світла, життєрадісна, яскрава, справжня. 
Все прекрасне на землі- від жінки, від її 
любові…

8 березня – свято весни, ніжності та 
краси. Це свято не обійшло увагою і жінок 
нашого міста. 

Тож, 7 березня, з нагоди вшанування її 
величності Жінки, в приміщенні Завод-
ського МБК №2 відбувся святковий кон-
церт, у якому взяли участь художні колек-
тиви МБК №2.

В залі будинку культури зібралось ба-
гато глядачів, щоб почути теплі та щирі 
слова на адресу жінок. А їх і справді в цей 
вечір було чимало.

Найперші вітання були для найрідні-
ших, найдорожчих - для мам. Їм подарува-
ли свої пісні І. Перекліта та М. Іщенко.

Народний духовий оркестр МБК №2, 
під керівництвом

Володимира Лопуцька, привітав усіх 
присутніх жінок зі святом прекрасними 
мелодіями. 

Дуже чуттєвим був виступ нашої міс-
цевої поетеси Н. Сорокіної. Вона залюбки 
декламували власні вірші.

Гарні українські пісні в подарунок отри-
мали глядачі від народного самодіяльного 

фольклорного колекиву «Злагода», керів-
ник Наталія Іващенко.

Чудовими були виступи солістів: О. Ку-
тової, Н. Глєбової, О. Міщенка, О. Бордуна 
та дуету у сладі Л. Зінченко, Н. Іщенко, які 
дарували свої пісні і гарний настрій усім 
жінкам. Тому, затамувавши подих, гляда-
чі насолоджувалися чудовими номерами, 
щедро нагороджуючи кожного з артистів 
оплесками.

Безліч приємних емоцій подарували 
мамам, бабусям та всім жінкам у залі юні 
солістки: Є. Нестеренко, С. Овдієнко, К. 
Стогній та А. Харченко.

Своїм прекрасним виступом всіх при-
сутніх привітали зі святом учасниці дитя-
чого танцювального колективу «Юність», 
керівник Наталія Іващенко.

Також всім дуже сподобалась жартівли-
ва сценка, яку зіграли Л.Зінченко, А. Іль-
ченко, Н. Кіріченко та Ю. Дзюба. 

Незабутні хвилини радості та усмішок 
подарували глядачам 

Н. Кіріченко та П. Потапенко, розпові-
вши веселі гуморески.

По закінченні концерту чоловіки на-
родного самодіяльного фольклорного 
колективу «Злагода» на сцені привітали 
учасниць колективу зі святом, і подару-
вали їм квіти. А юні учасниці концерту, за 
підтримки міської ради, отримали в пода-
рунок солодощі.

Глядачі щиро дякували за чудовий кон-

церт, подарований на честь цього свята.
Що ж, концерт закінчився, але чарівна 

мелодія свята ще довго звучатиме в серцях 
представниць прекрасної половини люд-

ства!

Режисер-постановник МБК №2 
А Ільченко

Свято Жінки, Любові, Весни!
Березень – чудова, ніжна пора пролісків 

і підсніжників, першого сонячного тепла 
і вічного відродження природи, із про-
будженням якої приходить до нас перше 
весняне свято – Міжнародний жіночий 
день 8 Березня – свято весни, свято кохан-
ня, свято її величності Жінки. Неможливо 
уявити життя на планеті без жінок – чарів-
них, лагідних, щирих на любов, берегинь 
родинного вогнища, мудрих наставниць, 
просвітниць душевного спокою, доброти 
та злагоди. Без жінок життя на Землі вза-
галі б не існувало.

У різних країнах світу 8 Березня святку-
ють по-різному. У Міжнародний жіночий 
день в багатьох країнах Європи ніхто не 
відпочиває, а працює за розкладом. На-
багато більшого поширення тут отримав 
День Матері, який можна вважати певним 
аналогом нашого свята, і відзначають його 
в травні. А у нас в Україні день 8 Березня 
завжди наповнений весняним сонячним 
теплом, ніжними барвами квітів, найніж-
нішими привітаннями й побажаннями.

Саме таким світлим, осяяним гарним 
настроєм і найщирішими вітаннями ви-
дався ранок 6 березня в нашій школі. У 
шкільних коридорах і навчальних кабіне-
тах панувала святкова атмосфера. Мужні 
й елегантні чоловіки шкільного колективу, 
всі без виключення від досвідчених учите-
лів до юних хлоп’ят-«першачків», вітали 
ніжну жіночу половину – вчителів, праців-
ників школи та однокласниць. 

Діти початкових класів підготували ві-
тання та подарунки для своїх мам. Учні 
5-11 класів вітали своїх однокласниць 
компліментами, квітами й солодощами. А 
на завершення свята в актовій залі школи 
для жіночої половини педагогічного ко-
лективу була підготовлена концертна про-
грама.

Першими порадували учасники вокаль-
ного ансамблю «Перлина» – Савченко Ві-
таліна, Радько Світлана, Макаренко Аліна, 
Гоєнко Олександра, Чабак Вікторія та Бон-
даренко Юлія, які виконали «Веснянку». 
Заряд енергії отримали глядачі від учас-

ників молодшої групи танцювального ко-
лективу «Експромт», до складу якого вхо-
дять учні 1-2 класів. Вони були надійними 
супутниками Весни, у ролі якої виступила 
Шабаль Анастасія. Затамувавши подих 
слухали присутні поетичні рядки автор-
ської поезії Абакумової Катерини. Торкну-
лася найтонших душевних струн і лірична 
поезія у виконанні Власенка Владислава. 
Зачарував піснею дует у складі Литвин 
Марії та Лук’янець Ангеліни. «Весняний 
вальс» подарували учасники старшої гру-
пи танцювального колективу «Експромт». 
Гарний настрій створювали актори дра-
матичного гуртка Власенко Владислав, 
Кива Владислав та Пшенична Марія. І як 
завжди кульмінацією концерту були ви-
ступи юних талановитих музикантів Лізи 
Руденко та Полонського Данила.

З вітальним словом звернувся до при-
сутніх у залі президент учнівського са-
моврядування школи Кива Владислав та 
побажав жіночій половині педагогічного 
колективу тепла і любові в серцях, чудово-
го настрою і прекрасного самопочуття, по-
стійного відчуття щастя, щоденної радості 
в душі, чарівних почуттів любові і ніжнос-
ті, хорошого настрою і впевненості в собі, 
успіхів у творчих справах і починаннях. 

А на завершення концертної програми 
ведучі свята Бойко Євген та Яворовський 
Андрій надали сцену для привітання чо-
ловічій половині педагогічного колективу 
школи.

Підготували та провели це незабутнє 
дійство енергійні, креативні та ініціатив-
ні педагоги-організатори Верхівська І.І. та 
Самбур В.О.

 Свято – це завжди гарний настрій, по-
зитивні емоції, неймовірні враження, зна-
йомство з новими творчими можливостя-
ми своїх друзів та колег.

 
Чабак Н.О., 
заступник директора з виховної роботи 
 ОЗ «Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1»
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Тиждень, присвячений Між-
народному жіночому дню

У Заводській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 березень традиційно присвячений місячнику
«Міцна сім’я – опора України». В рамках місячника проходить тиждень до Міжнарод-

ного жіночого дня, в ході якого проводяться такі заходи:
- Лінійка «Історія святкування 8 березня»
- Виставка літератури «Відомі жінки України»
- Години спілкування «З матусиних рук сходить сонце»
- Тематичний інформаційний вісник
- Майстер-клас «Подарунок матусі»
- Написання листів «Моя мама»
- Святкова лінійка, приурочена Міжнародному жіночому дню «Високе ім’я - жінка».

Заступник директора з виховної роботи 
Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Голінченко Л.П.

Моя люба мати, 
калиновий цвіт!

Мамі я допомагаю – 
Всі цукерки сам з’їдаю!
І тому вона струнка
І красива ось така!
Так маленькі помічники і помічниці з ДНЗ «Малятко» дбають про здоров’я найрід-

ніших і найдорожчих матусь. А ще до 8 березня вони підготували святкові ранки з ві-
ршами, піснями, таночками і звичайно подарунками, які виготовили власними руками. 
Привітання-побажання лунали для матусь, бабусь, сестричок і працівниць дитсадка.

Нехай життя, як сад квітує
Від материнського тепла
Ми всім жінкам бажаєм щиро 
Здоров’я, щастя і добра.

Вихователь-методист Говоруха С.М.

У «Теремку» зустріли весну
З приходом весни оживає наша барвис-

та земля: з’являються перші квіти, зігріті 
теплими сонячними промінцями; гілляс-
тий верболіз вкривається пухнастими ко-
тиками; численні ключі перелітних птахів 
сповіщають про настання весняний пори.

4 та 5 березня вихованці дитячого садка 
№2 «Теремок» запросили своїй матусь та 
бабусь на святкові ранки.

Малята першої молодшої групи «Коло-
бок» /вихователь Лях О.В./ з віршиками і 
потішками подарували своїм найріднішим 
людям перші в своєму житті сувеніри, які 
виготовили власноруч.

Весняну казочку показали юні ак-
тори групи « Калинка» /вихователь 
А.О.Сніжко/, за що глядачі нагородили 
маленьких артистів бурхливими оплеска-
ми.

У веселі пригоди з Карлсоном потра-
пили усі учасники дійства середньої гру-
пи «Грибок» /вихователі Т.М.Ястреба, 
Ю.А.Споденейко /.

А дівчатка і хлопчики старшої гру-
пи «Веселка» /вихователь Н.В.Фесун, 
А.В.Заславець / подарували глядачам 
яскраву шоу-програму.

На святах вихованці груп дивували 
дорослих своїми талановитими перевті-
леннями – дзвінкими й радісними голо-
сочками, хореографічною старанністю, 

декламуванням привітальних віршів та 
неперевершеним дитячим артистизмом. А 
у незвичних та цікавих конкурсах із задо-
воленням брали участь не тільки діти, а й 
бабусі, мама і тата. 

Чимало зусиль до належного прове-
дення свят на належному методичному та 
організаційному рівні доклали: вихователі 
усіх вікових груп та музичний керівник 
В.О.Самофал.

Педагоги нашого закладу бачать у кож-
ній дитині її особливий талант і розкри-
вають його з перших днів перебування 
малюків у дитячому садочку. Тому, неза-
бутні дитячі враження, емоції та посміш-
ки батьків, слова вдячності за організацію 
та проведення дитячих свят – є важливим 
визнанням та приємною винагородою для 
усіх працівників «Теремка».

Родини вихованців старшої групи взяли 
участь у огляді родинних дерев «Нашому 
роду немає переводу». Унікальні часописи 
родин у різних техніках викликали жва-
вий інтерес відвідувачів незвичної галереї. 
Педагогічний колектив висловлює слова 
вдячності усім родинам, що взяли участь 
у виставці та поділилися генеологічними 
скарбницями своїх родоводів.

 А.Заславець, вихователь-методист
 ДНЗ №2 «Теремок»

«Ангели пам’яті…Ангели для Ангелів»
20 лютого 2020 року - шості роковини 

кривавих подій на Майдані під час Рево-
люції Гідності. Цього дня, 6 років тому, 
Україна пережила найтрагічніший етап 
Революції гідності. У період 18-20 лютого 
2014 року в центрі Києва загинули близько 
ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, 
більше тисячі дістали поранення, а сотні 
– були заарештовані та піддані тортурам.

Майдан став початком усвідомлення 
українцями своєї національної самоіден-
тифікації, хід історії України змінився на-
завжди. Мільйони людей об'єднались 
заради визнання себе вільним народом, 
який має право самотужки обирати власне 

майбутнє. Тієї холодної зими на Майдані 
розпочався шлях до свободи та гідності, 
тернистий шлях українців від вторинності 
та меншовартості до відчуття цілісності та 
національного об'єднання. Немає значен-
ня, який в тебе життєвий досвід, з якого ти 
регіону, якого ти віку чи статі, головне, що 
ти живеш з Україною в серці та кожного 
дня намагаєшся власноруч розбудовувати 
нову країну своєї мрії.

Майдан перестав бути назвою місце-
вості. Він став символом Свободи!

Небесна сотня назавжди буде прикла-
дом самопожертви в ім’я вищих ідеалів, 

СТОР. 10 >>



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК10 www.zv.gov.ua

одним із яких є Гідність. Відданим життям 
за Україну, за волю і незалежність нашо-
го народу вони засвідчили цю найвищу 
міру любові. Вони всі були дуже різними, 
але їх, як і сотні тисяч учасників Майдану, 
мільйони по всій Україні та в цілому світі, 
об’єднало прагнення правди. Правди, як 
природного єднання істини та справедли-
вості, Правди, яка була основою держав-
ного, суспільного, особистого життя. Вони 
разом з українським народом повстали 
проти брехні, корупції, наруги над волею 
людей. Заради майбутнього для оновленої, 
кращої України вони в буквальному розу-
мінні виконали те, про що кажуть нам ряд-
ки Гімну – своє тіло і життя вони віддали 
за нашу свободу...

Сьогодні, 20 лютого, відбувається всес-
вітня тиха акція "Ангели пам'яті", присвя-
чена пам'яті Героїв Небесної Сотні. Ми 
називаємо Небесну Сотню нашими анге-
лами, які тримають українське небо. Вони 
- білі, вони - символічні. Це чистота наших 
помислів і нашої пам'яті. «Ангели пам'яті» 
– наш спільний біль і надія.

Мешканці нашого міста з великою вдяч-
ністю та шаною згадують Героїв Небесної 
Сотні, котрі стали символом утвердження 

<< СТОР. 9 прагнень до європейських цінностей. До-
лучившись до всесвітньої, провели міську 
тиху акцію «Ангели для Ангелів…», мета 
якої - розміщення білих паперових анге-
лів на деревах, що були свідками розстрі-
лу мирних людей. Учасниками акції стали 
діти з творчої майстерні «Барвисті кольо-
ри» Заводського МБК №1, учні ОЗ «Завод-
ська ЗОШ І-ІІІст. №1» та Заводської ЗОШ 
№2. Прикрасити дерева сьогодні прийшли 
діти, які вирізали цих янголів власноруч. І 
ці паперові ангелики – це втілення дитя-
чого бачення про тих Героїв, завдяки яким 
змінено хід історії держави, які віддали 
своє життя під час Революції гідності, за-
хищаючи ідеали демократії, відстоюючи 
права і свободи людини, європейське май-
бутнє України.

Тиха мирна акція… Хвилина мовчан-
ня… Німа хвилина… Запалені лампадки… 
Покладені квіти…

Та… Герої не вмирають! Подвиг по-
леглих Героїв Небесної Сотні назавжди 
залишиться в історії України прикладом 
відданості ідеям свободи та гідності, уосо-
бленням великої ціни, яку українці запла-
тили за право жити в державі, фундамент 
якої будується на цінностях справедливос-
ті та демократії.

Пам'ятати - важливо. Пам’ять потріб-
на не тільки мертвим – пам’ять потрібна, 
насамперед, живим, бо народ, осяяний 

пам'яттю, - безсмертний!
Ю.В.Краснолуцька, 

директор Заводського МБК №1

«Жодна крапля крові, пролита за батьківщину, 
не буває даремною...»

20 лютого Заводська міська бібліотека 
№1 провела Героїко - патріотичну годину 
до вшанування героїв Небесної сотні та 
АТО (ООС) під назвою "Всі твої , Україно, 
ми діти..."

Для ведення заходу в бібліотеку завіта-
ли студенти 1 курсу групи механіків М-13Б 
Лохвицького механіко – технологічного 
коледжу ПДАА разом зі своїм керівником 
Общим Сергієм Анатолійовичем. В ході 
заходу бібліотекар розповіла учням про 
буремні події на Майдані під час революції 
Гідності.

Студенти згадали про подвиги Майдану 
і про жорстокий розстріл протестувальни-
ків беркутівцями та снайперами. Прозву-
чали класичні твори М.Глінки, М.Шмітца, 
Альбіоні, Є.Доги. Також прослухали пісні 
"Не спи, моя рідна земля...", "Заспіваймо 

пісню про Україну". Не обійшлося і без 
сумнозвісної мелодії "Гей ,пливе кача..." під 
яку пройшла хвилина мовчання по заги-
блих на Майдані та було запалено свічку, 
що горіла до кінця заходу.

Було згадано імена загиблих на тій ві-
йні земляків: Матійчука Олександра та не-
щодавно полеглого 22-х річного Максима 
Хітайлова, солдата 72 -ої бригади Чорних 
запорожців з с. Вирішальне.

На завершення заходу до студентів 
звернулася провідний спеціаліст з гумані-
тарних питань Заводської міськради Гор-
бенко Юлія Анатоліївна. У своєму виступі 
вона порушила питання відповідальнос-
ті за скоєні на Майдані злочини і навела 
приклад материнської самовідданості од-
нієї з жінок, сина якої було вбито під час 
революційних подій, адже вона вважає 
правильним обмін з Росією злочинців, які 
відповідальні за смерть сина,сказавши при 
цьому що "сина вже не повернеш,але нехай 
повертаються ті, хто живий". Також було 
висловлено надію на те, що справедливість 
переможе і Україна матиме шанс для роз-
квіту.

Єрмакова Л.М., 
завідувачка Заводською МБФ №1

Підсумки зимового футболу
Закінчився зимовий сезон з міні-фут-

болу  2019-2020. В Першості міста Завод-
ське брали участь 10 футбольних команд 
Лохвицького району. Сенсації не сталося: 
«Харчовик» - чемпіон, «Погарщина» - дру-
га, «Лохвиця» - бронзовий призер. Пере-
можці в номінаціях: Мироненко Михайло 
– «кращий бомбардир» («Сокіл» Токарі), 
Будрій Сергій – «кращий захисник» («Хар-
човик» Заводське), Вінніченко Олександр 
- «кращий воротар» («Газовик» Заводське), 
Петренко Вячеслав – «кращий гравець» 
(«Харчовик» Заводське).  

Зимовий Кубок Лохвицького району з 
міні-футболу, також, виборов «Харчовик», 
в напруженій боротьбі здолавши у фіналь-
ній грі із рахунком 4:3 районну команду 
ДЮСШ.

Міський голова Віталій Сидоренко на-
городив команди-призери медалями,  но-
мінанти отримали кубки, подякував усім 
за участь, побажав успіхів у наступних 
змаганнях.

В.Мусієнко, голова МГО «СПОРТ»

Відповідальний за випуск — Лариса МАЩЕНКО
Відповідальний за набір — Людмила ДОБРОХЛІБ

Друк: ТОВ видавництво «Миргород»,
37600, м. Миргород, вул. Кашинського, 21
Замовлення:

Адреса: 37240, м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16
Телефон для довідок: 3-56-92
Сторінка в інтернеті: zv.gov.ua/documents/byuleten/
Е-пошта: office@zv.gov.ua

Видавець – інформаційна служба при 
виконкомі Заводської міської ради
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