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Замигтіли вогні променисто, 
Наче хтось тут розкидав зір-
ки.
Мир тобі, вечоріюче місто,
Де лишились найкращі роки.

Ти згори ніби все на долоні,
Хоч торкаються крила імли
Оксамитової оболоні
Лісової красуні Сули.

Повертаюсь, поїхавши звідси,
Виправдовую вітром сльозу,
Уловивши, як в складках заві-
си,
Що мене зачекались внизу.

Мабуть, в кожного є привілеї, 
Хто до зустрічі йшов не по 
дню,
Ці в каштанах і липах алеї
Визнавати за справжню рід-
ню;

Пізнавати себе в юних лицях,
І усіх, ким душа ще жива,
По малих і великих столицях
Забуваючи рідні слова.

Скільки літ пролетіло, відколи
Під прискорене серцебиття
Від порогу привітної школи
Повела нас дорога життя.

З тих часів помінялось багато:
Сплять гудки і пісні під баян,
І збирає на площу не свято,
А заїжджий базар городян.

Залишились каштани та липи
І колишньої школи поріг,
Та незмінних ялин смолоскипи,
Як єдиний його оберіг.

Хай же світять вогні проме-
нисто,
І ясніють обличчя людей.
Мир тобі, невмовкаюче місто, 
Трохи зліва від центру грудей.

Сергій Малишко

Ось і промайнув ще один рік. Громада міста Заводське святкує 92-у річницю свого народження. Це завжди приємне і радісне свято. 
Свято, яке знаменує новий етап розвитку і час для аналізу попередніх досягнень. Приємно, що кожного року Заводське набуває нових 
обрисів. Оновлюються вулиці та парки, будинки та прилеглі території. Місто живе та розвивається. 

Попереду новий етап – Заводське стане центром об’єднаної територіальної громади. Це нові виклики, нові можливості і нові за-
вдання. Та є те, що залишається незмінним із року в рік – наші мешканці. Саме завдяки Вам наше місто живе та розвивається. Дякую 
Вам за ваш патріотизм та небайдужість, активну громадську позицію та прагнення до кращого, любов та вірність рідному місту!

Бажаю всім мирного неба, міцного здоров’я, процвітання, здійснення мрій, успішної реалізації планів та задумів, злагоди і добро-
буту кожній родині.

З Днем народження, рідне місто!
Віталій Сидоренко, міський голова

4 стор.3 стор.2 стор.
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Документи

Про внесення змін до бюджету 
на 2020 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та беручи до уваги лист 
фінансового управління Лохвицької РДА 
від 24.07.2020 року за № 04-02/№371

ВИРІШИЛИ: 1. Зменшити доходну 
частину загального фонду бюджету на 
2020 рік на суму 2 000 000,00 грн, а саме:

- по коду доходів 18010600 «Орендна 
плата з юридичних осіб» в сумі 2 000 000,00 
грн.

2. Зменшити видаткову частину спе-
ціального фонду бюджету на 2020 рік на 
суму 2 000 000,00 грн, а саме:

 - по КПК 0119750 «Субвенція з місцево-
го бюджету на співфінансування інвести-
ційних проектів» КЕКВ 3220 «Капітальні 
трансферти органам державного управ-
ління інших рівнів» в сумі 2 000 000,00 грн 
(Будівництво школи, м. Заводське Лох-
вицького району). 

3. Зменшити профіцит загального фон-
ду бюджету в сумі 2 000 000,00 грн.

РІШЕННЯ РАДИ

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 видат-
кову частину загального фонду бюджету, а 
саме:

- по КПК 0116030 «Організація благо-
устрою населених пунктів» КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)» змен-
шити на суму 400 000,00 грн , а по КПК 
7461 «Утримання та розвиток автомобіль-
них доріг та дорожної інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 
збільшити на суму 400 000,00 грн (поточ-
ний ремонт доріг).

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

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

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

11 серпня 2020 року рішення №1

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 420 000,00 грн вільного залишку бю-
джетних коштів спеціального фонду бю-
джету, що утворився станом на 01.01.2020 
року, а саме: 

 - по КПК 0119750 «Субвенція з місцево-
го бюджету на співфінансування інвести-
ційних проектів» КЕКВ 3220 «Капітальні 
трансферти органам державного управ-
ління інших рівнів» в сумі 420 000,00 грн 
(Будівництво школи, м. Заводське Лох-
вицького району).

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

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

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

29 липня 2020 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ4. Зменшити дефіцит спеціального фон-
ду бюджету в сумі 2 000 000,00 грн джере-
лом покриття якого визначити передачу 
коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку.

5. Збільшити доходну частину спеціаль-
ного фонду бюджету на 2020 рік на суму 1 
580 000,00 грн, а саме:

- по коду доходів 24170000 «Надходжен-
ня коштів пайової участі у розвитку інфра-
структури населеного пункту» в сумі 1 580 
000,00 грн.

6. Збільшити видаткову частину спе-
ціального фонду бюджету на 2020 рік на 
суму 1 580 000,00 грн, а саме:

 - по КПК 0119750 «Субвенція з місцево-
го бюджету на співфінансування інвести-
ційних проектів» КЕКВ 3220 «Капітальні 
трансферти органам державного управ-
ління інших рівнів» в сумі 1 580 000,00 грн 
(Будівництво школи, м. Заводське Лох-
вицького району).

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

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

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

29 липня 2020 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ

Подані проєкти громадського бюджету 
м.Заводське на 2021рік

Проєкти приймалися з 2 по 31 травня 
2020 року. В цьому році подано 6 проєктів, 
які пройшли перевірку та будуть виставле-
ні на голосування. Голосування буде про-
ходити в період з 15 вересня до 30 вересня 
(включно). Проекти, які стануть перемож-
цями, будуть реалізовані у 2021 році. З 
більш детальним змістом поданих про-
ектів громадського бюджету міста Завод-
ське можна ознайомитись за посиланням: 
zv.gov.ua/content/gromadskiy-byudzhet.html

Перелік пунктів голосування за проєк-
ти:

1. ДНЗ №2 «Теремок» (вул. Озерна, 9) з 
понеділка – п’ятницю, з 08.00 до 17.00;

2. Заводська ЗОШ №2 (вул. Ватутіна, 46) 
з понеділка – п’ятницю, з 08.00 до 17.00;

3. Заводська міська бібліотека №1 (вул. 
А. Пономаренка, 1а/39а) з вівторка – неді-
лю, з 10.00 до 18.00;

4. Заводський МБК №1 (вул. Матросо-
ва,15) з понеділка – п’ятницю, з 09.00 до 
18.00;

5. Заводська міська рада (вул. Полтав-
ська, 4/16) з понеділка — п’ятницю, з 08.00 
до 17.00.

Проєкт №1 «Сучасне обладнання ме-
тодичного кабінету – складова запорука 
всебічного розвитку дошкільників» /За-
стосування сучасного обладнання у роз-
вальному середовищі ДНЗ/.

Автор проєкту: Дроб'язко Олександр
Місце реалізації: мікрорайон «Спирто-

комбінату»
Бюджет: 29600,00 грн.
Вид проекту: малий
 Короткий опис проєкту: Проєктна 

група пропонує за кошти громадського 
бюджету придбати фліп чарти, стіл для 
малювання піском та комп’ютер, що є сер-
тифікованим обладнанням, має рекомен-
дації Міністерства освіти і науки України 
на застосування у освітньому процесі до-
шкільних закладів, відповідає санітарним 
нормам, естетичним вимогам та безпеці 
життєдіяльності дітей й працівників ДНЗ.

 Використання столу для малювання 
піском позитивно впливає на: розвиток 

дрібної мотрики пальців, розвиває увагу, 
уяву, творчі здібності, здійснює психоло-
гічне розвантаження …Важливо, що це 
проходить у вигляді гри, і зовсім не нага-
дує стандартну форму навчання. Вдало за-
стосовується у гуртковій роботі та під час 
самостійної художньої діяльності. 

 Фліп чарти сьогодні це невід’ємні атри-
бути не лише навчальних занять, а й будь-
якого зібрання: лекцій, батьківських зборі, 
педагогічних рад, семінарів і т.ін.

Проєкт №2 «Поновлення комплекту 
звукопідсилюючої та світло-звукової 
апаратури для організації виховного 
процесу і проведення культурно-масо-
вих заходів у коледжі»

Автор проєкту: Мірошник Наталія
Місце реалізації: масив «Цукрокомбі-

нат»
Бюджет: 85 679,00 грн.
Вид проекту: малий
Короткий опис проєкту: Представле-

ний проєкт передбачає поновлення комп-
лекту звукопідсилюючої та світло-звукової 
апаратури для створення можливостей 
щодо реалізації ідеї всебічного гармоній-
ного виховання особистості. Реалізація 
представленого проєкту забезпечить без-
коштовний доступ усього педагогічного 
та студентського колективу коледжу до 
використання звукопідсилюючої і світло-
звукової апаратури, придбаної за рахунок 
проєкту, яка буде у вільному доступі для 
всіх творчих колективів навчального за-
кладу відповідно до режиму роботи коле-
джу та графіку занять творчих колективів. 
Передбачено її використання і під час про-
ведення загальноміських заходів за участі 
художніх колективів та аматорів сцени ко-
леджу.

Проєкт №3 Сучасна спортивна зала - 
створення комфортних умов для занять 
фізичною культурою та спортом для 
учнів та молодших жителів містечка.

Автор проєкту: Мороз Світлана
Місце реалізації: мікрорайон «Спирто-

комбінату»
Бюджет: 63 500,00 грн.

Вид проекту: малий
Короткий опис проєкту: Оновлення 

спортивного обладнання, дасть можли-
вість якісно зайнятися спортом, прово-
дити виховні та родинні заходи, заняття 
гуртків, із залученням до зайнять дітей з 
обмеженими фізичними можливостями, 
формувати позитивний імідж спортивно-
го зала.

Проєкт №4 «Від модернізації шкільної 
їдальні – до здорового харчування ді-
тей».

Автор проєкту: Надія Чабак
Місце реалізації: масив «Цукрокомбі-

нат»
Бюджет: 99 950,00 грн.
Вид проекту: малий
Короткий опис проєкту:Актуальність 

даного проекту полягає в тому, що одним 
із найважливіших чинників формування 
здорового способу життя школярів є орга-
нізація харчування. Для повноцінного здо-
рового харчування дітей необхідно якісне 
і сертифіковане обладнання для шкільної 
їдальні. Проєкт передбачає модернізацію 
приміщення їдальні закладу: придбання 
сучасної техніки (посудомийної маши-
ни та плити електричної), що дозволить 
створити комфортні умови дня організації 
правильного та раціонального харчування 
школярів, приготування здорової їжі для 
дітей та збереження їх здоров’я. Викорис-
тання нового обладнання буде сприяти по-
кращенню умов роботи кухарів.

Проєкт №5 «Дизайн у стилі НУШ: об-
лаштування осередку художньо-творчої 
діяльності учнів».

Автор проєкту: Наталія Дробязко
Місце реалізації: масив «Цукрокомбі-

нат»
Бюджет: 117 000,00 грн.
Вид проекту: великий
Короткий опис проєкту: Придбання 

шаф з поличками для зберігання прилад-
дя з художньо-творчої діяльності учнів 
початкової школи забезпечить виконання 
методичних рекомендацій щодо організа-
ції освітнього простору Нової української 
школи та будуть у вільному доступі для 
молодших школярів, а також сприятимуть 
естетичному облаштуванню класних кім-
нат.

Проєкт №6 «Магія світла»
Автор проєкту: Юлія Краснолуцька
Місце реалізації: масив «Цукрокомбі-

нат»
Бюджет: 193 500, 00 грн.
Вид проекту: великий
Короткий опис проєкту: Даний про-

єкт передбачає придбання професійного 
сценічного освітлення, яке необхідне для 
забезпечення комфортних, творчих та су-
часних умов під час проведення міських 
заходів, концертів, різноманітних фести-
валів, конкурсів, виступів українських ар-
тистів та ін.



www.zv.gov.ua 315 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ, № 6

Виконком інформує

У навчальних закладах стартував навчальний рік
Мабуть, ще ніколи дітлахи так не чека-

ли першого вересня, як у цьому році. Ви-
мушені карантинні заходи майже на пів 
року позбавили наших учнів, студентів і 
вчителів радості безпосереднього спілку-
вання. Тож, на свято знань у цьому році 
чекали всі. 

1 вересня в усіх навчальних закладах 
майбутньої Заводської ОТГ пролунав Пер-
ший дзвоник. Мабуть, найочікуванішим 
і хвилюючим він був для учнів перших 
класів. Але й випускники хвилювалися не 
менше. Адже рік закінчення школи дуже 
важливий.

 За шкільні парти сіли 494 учні ОЗ «За-
водської ЗОШ I-III ст. №1 (1 клас – 48 
учнів, 11 клас – 20), у Заводській ЗОШ №2 
269 учнів(першачків - 28, одинадцятиклас-

ників - 16). До школи с.Піски пішли 172 
учні (1 клас – 13 учнів, 11 клас – 17 ). У с. 
Бодаква за шкільні парти сіли 62 учні (1 
клас – 7 учнів).

Розпочався навчальний рік і для 222 
студентів Лохвицького механіко-техноло-
гічного коледжу ПДАА та 46 учнів ПТУ 
№32.

Цього року не було великих традицій-
них лінійок. І навчальні заклади, як пра-
вило, зібрали разом лише першокласників 
і випускників. Але решта учнів і вчителів 
із задоволенням збиралися на шкільному 
подвір’ї.

Сподіваємось, навчальний рік, що роз-
почався, буде вдалим і легким. Щасти всім, 
натхнення і удачі!

Завершено роботи по поточному 
ремонту Меморіалу Пам’яті по вул. 
Матросова, 15д. Згідно з робочим про-
ектом відремонтовано та пофарбовано 
пам’ятник воїну, капітально відремон-
товано стели і встановлено нові мемо-
ріальні дошки, проведено благоустрій 
прилеглої території з облаштуванням 
навколо Меморіалу вимощення з тро-
туарної плитки. Завезено грунт та об-
лаштовано клумби. В жовтні будуть 
проведені заходи з озеленення терито-
рії Меморіалу Пам’яті. Загальна вар-
тість виконаних робіт склала 184 984,00 
грн. 

 
Завершено оздоблювальні робо-

ти приміщення рентгенкабінету в 
АЗПСМ № 1, в ході якого покращено 
естетичний вигляд стелі, стін та підло-
ги. Крім того, приміщення обладнано 
додатковою примусовою вентиляцією. 
Наразі проводяться роботи по підклю-
ченню та налагодженню рентгеноло-
гічного обладнання. 

Завершені роботи по поточному 
ремонту водогону по вул. Робітничій 
та підключено окремих споживачів до 
оновленої мережі. Наразі проводяться 
роботи по встановленню пожежного 
гідранта та ремонту обладнання сверд-
ловини № 680-В по вул. Озерній. 

У зв’язку з настанням періоду цві-
тіння амброзії, яка належить до каран-
тинних рослин, збільшилась імовір-
ність завдання шкоди не лише місту, 
але й здоров’ю населення.

Працівниками благоустрою про-
водилося скошування амброзії на те-
риторії міста. Площа скошених каран-
тинних рослин склала близько 600 м2 
бур’яну. 

По вулицях Пушкіна, Дружби, Ма-
тросова, Озерній, туп. Робітничої та 
Ватутіна видалено 10 аварійних дерев.

По місту, на вулицях Матросова, 
Полтавській, Шкільній, просп. Миру, 
Вишневій, Робітничій та Озерній пра-
цівниками відділу благоустрою нанесе-
на дорожня розмітка.
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Колектив Заводської АЗПСМ 
1 висловлює щиру подяку

ТОВ «Лохвицький комбікормовий завод» за надану допомогу.
Світ охопила пандемія короно вірусу COVID 19. Не оминула вона і українців. Це ста-

ло серйозним випробуванням для наших громадян. Нелегка ноша лягла на плечі всіх 
медичних працівників в період пандемії корона вірусу. В цей час нам потрібно всім згур-
туватись та вистояти.

Хочеться висловити подяку за допомогу в цей нелегкий час: 31 липня Заводська 
АЗПСМ №1 отримала засоби індивідуального захисту від ТОВ «Лохвицький комбікор-
мовий завод». Завдяки Вашій підтримці наш заклад поповнився такими необхідними 
засобами захисту (халати, маски, дезінфікуючі засоби захисту).

Щиро дякуємо Вам за допомогу!
Лікар-педіатр АЗПСМ №1 О.Ятченко

Визволення міста
Непомітно плине час. Хвилини складаються в години, дні, роки… За повсякденними 

турботами ми не помічаємо багатьох речей. Та є події, які назавжди залишаються у на-
шій пам’яті. 12 вересня виповнюється чергова, 77 річниця визволення міста Заводське 
від фашистських поневолювачів. Напередодні цієї події відбулося покладання квітів до 
оновленого Меморіалу Пам’яті. Згадуючи події тих буремних років, низько схиляємо го-
лови перед пам’яттю загиблих у хвилині мовчання.

Лохвицьке бюро правової до-
помоги інформує

На відміну від карального підходу, від-
новне правосуддя дає неповнолітньому 
шанс далі жити, не порушуючи норми і 
правила соціуму. Хочемо поділитися од-
ним з успішних кейсів з медіації, що тра-
пився на Одещині, який доводить, що від-
новне правосуддя - це не спосіб уникнення 
відповідальності, а інструмент для гли-
бинного усвідомлення наслідків злочину і 
спроби виправити ситуацію.

 Одного вечора 15-річний Сергій гуляв з 
приятелем. На вулиці він побачив дівчину, 
яка розмовляла по телефону. В руці вона 
тримала дорогий мобільний телефон, та-
кий, який був для хлопця недосяжною мрі-
єю. Адже Сергій росте без батька. Мати ба-
гато працює, але зароблених грошей ледь 
вистачає на життя.Сергій піддався пориву, 
вирвав телефон з рук дівчини і втік.

Такий злочин кваліфікується як грабіж 
і карається законом арештом на строк до 
шести місяців, або позбавленням волі на 
строк до чотирьох років (ч.1 ст. 186 Кримі-
нального кодексу України).

Необачливий вчинок міг би коштува-
ти хлопцю дуже дорого. Але він отримав 
шанс виправити помилку, якої припустив-
ся.

Регіональний центр з надання БВПД в 
Одеській області отримав від прокуратури 
заяви потерпілої та хлопця про участь у 
пілотному проєкті «Програма відновлення 
для неповнолітніх, які є підозрюваними у 
вчиненні злочину».

Між сторонами була укладена медіацій-
на угода про застосування програми з від-
новлення. Під час спільної зустрічі сторін 
хлопець повністю визнав свою провину, 
щиро розкаявся, вибачився перед потерпі-
лою та повернув їй телефон.

Зустріч сторін під час медіації була емо-
ційно зворушливою. Мати Сергія згадала 
про аналогічний випадок, який стався з 
нею. Коли її син дізнався про те, що мати 
пограбували і як вона переживає, він рап-
тово заплакав. Потерпіла дівчина перейня-
лася до Сергія співчуттям. Вона вірить, що 
такий вчинок хлопчик не повторить зно-
ву. Конфлікт було залагоджено. Учасники 
медіації навіть виявили бажання зробити 
спільне фото на пам'ять.

Після зустрічі з психологом розроблена 
програма з ресоціалізації хлопця. Сергій 
відвідував психологічну групу для підліт-
ків. Все завершилось добре!

У ЗОШ №2 проведено тиждень, приурочений Дню народження міста Заводське. По 
класах проведено години спілкування, огляд новин, виставка композицій із квітів, при-
урочена цим подіям.

Також учні проявили свою писемну творчість у написанні авторських віршів та есе, в 
яких висловлювали свою любов та повагу до малої Батьківщини.

Заступник директора з виховної роботи 
Голінченко Л.П.


