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Від 24.12.2020 р. № 1
Про затвердження переліку 

проєктів-переможців 
громадського бюджету  

м. Заводське на 2021 рік. 
Керуючись Бюджетним кодек-

сом України, пунктом 23 частини 
1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Укра-
їні» та на виконання Положення 
про громадський бюджет (бю-

джет участі) у м. Заводському. 
Вирішили: Затвердити пере-

лік проєктів-переможців громад-
ського бюджету у м. Заводське на 
2021 рік:

1. «Від модернізації шкільної 
їдальні – до здорового харчуван-
ня дітей», 99 950,00 грн;

2. «Магія світла», 193 500,00 
грн;

3. Сучасна спортивна зала – 

створення комфортних умов для 
занять фізичною культурою та 
спортом для учнів та молодших 
жителів містечка, 63 500,00 грн;

4. «Дизайн у стилі НУШ: об-
лаштування осередку художньо-
творчої діяльності учнів», 117 
000,00 грн;

5. «Поновлення комплекту зву-
копідсилюючої та світло-звукової 
апаратури для організації вихов-

ного процесу і проведення куль-
турно-масових заходів у коле-
джі», 85 679,00 грн;

6. «Сучасне обладнання методич-
ного кабінету – складова запорука 
всебічного розвитку дошкільників» 
/Застосування сучасного обладнан-
ня у розвивальному середовищі 
ДНЗ/, 29 600,00 грн.

 Віталій СИДОРЕНКО,
міський голова

Від 24.12.2020 р. № 2
Про бюджет Заводської міської 

територіальної громади 
на 2021 рік

(16558000000)
 Код бюджету

 Керуючись Бюджетним Кодек-
сом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 

Вирішили: 1. Визначити на 2021 
рік:

доходи бюджету Заводської місь-
кої територіальної громади у сумі 
109 766 684,00 гривень, у тому числі 
доходи загального фонду бюджету 
Заводської міської територіальної 
громади 106 233 684,00 гривні, до-
ходи спеціального фонду бюджету 
Заводської міської територіальної 
громади у сумі 3 533 000,00 гривень 
згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Заводської 
міської територіальної громади у 
сумі 109 766 684,00 гривень, у тому 
числі видатки загального фонду 
бюджету Заводської міської тери-
торіальної громади у сумі 105 811 
778,00 гривень, видатки спеціаль-
ного фонду бюджету Заводської 
міської територіальної громади у 
сумі 3 954 906,00 гривень;

профіцит за загальним фондом 
бюджету Заводської міської те-
риторіальної громади у сумі 421 
906,00 гривень, згідно з додатком 2 
до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фон-
дом бюджету Заводської міської 
територіальної громади у сумі 421 
906,00 гривень, згідно з додатком 2 

до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних 

коштів бюджету Заводської місь-
кої територіальної громади в роз-
мірі 100 000 гривень, що становить 
0,09% відсотка видатків загального 
фонду бюджету Заводської міської 
територіальної громади, визначе-
них цим пунктом;

резервний фонд бюджету Завод-
ської міської територіальної грома-
ди у розмірі 4 250 000 гривень, що 
становить 4,02 відсотки видатків 
загального фонду бюджету Завод-
ської міської територіальної грома-
ди, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призна-
чення головним розпорядникам 
коштів бюджету Заводської міської 
територіальної громади на 2021 рік 
у розрізі відповідальних виконавців 
за бюджетними програмами, згід-
но з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбю-
джетні трансферти згідно з додат-
ком 5 до цього рішення.

Виконавчий комітет Заводської 
міської територіальної громади 
може приймати рішення щодо роз-
поділу та перерозподілу обсягів 
трансфертів з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам та з інших 
місцевих бюджетів у період між 
сесіями міської ради з наступним 
внесенням змін до рішення про бю-
джет Заводської міської територі-
альної громади.

4. Затвердити на 2021 рік роз-
поділ коштів бюджету розвитку 
на здійснення заходів на будівни-

цтво, реконструкцію і реставрацію 
об’єктів соціальної інфраструктури 
за об’єктами згідно з додатком 5 до 
цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат 
бюджету Заводської міської тери-
торіальної громади на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у 
сумі 80 911 084,00 гривень згідно з 
додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному 
фонді бюджету Заводської міської 
територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів належать надхо-
дження, визначені статтею 64 Бю-
джетного кодексу України та транс-
ферти, визначені статтею 97, 101 
Бюджетного Кодексу України ( крім 
субвенцій, визначених статтею 691 
Бюджетного Кодексу України та 
частиною першою статті 71 Бю-
джетного Кодексу України).

2) джерелами формування у час-
тині фінансування є надходження, 
визначені пунктом 10 частини пер-
шої статті 71 Бюджетного Кодексу 
України.

7.Установити, що джерелами 
формування спеціального фонду 
бюджету Заводської міської тери-
торіальної громади на 2021 рік є:

1) у частині доходів є надходжен-
ня, визначені статтею 691 Бюджет-
ного Кодексу України;

2) у частині фінансування є над-
ходження, визначені пунктом 10 
частини першої статті 71 Бюджет-
ного Кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році 
кошти, отримані до спеціального 

фонду бюджету Заводської місь-
кої територіальної громади згідно 
з відповідними пунктами частини 
першої статті 691, частини пер-
шої статті 71 Бюджетного Кодексу 
України, спрямовуються на реалі-
зацію заходів, визначених відповід-
ними пунктами статті 13, частиною 
другою статті 70 та частиною дру-
гою статті 71 Бюджетного Кодексу 
України.

9. Визначити на 2021 рік відпо-
відно до статті 55 Бюджетного ко-
дексу України захищеними видат-
ками бюджету Заводської міської 
територіальної громади видатки 
загального фонду на:

оплата праці працівників бю-
джетних установ;

нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчу-

вання;
оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв; 
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим 

бюджетам.
10. Дозволити міському голові в 

межах поточного бюджетного пері-
оду здійснювати на конкурсних за-
садах розміщення тимчасово віль-
них коштів бюджету Заводської 
міської територіальної громади на 
депозитах з подальшим повернен-
ням таких коштів до кінця поточ-
ного бюджетного періоду відповід-
но до статті 16 Бюджетного Кодексу 
України.
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11. Відповідно до статей 43 та 73 
Бюджетного Кодексу України нада-
ти право міському голові отриму-
вати в порядку, визначеному Кабі-
нетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових 
касових розривів бюджету Завод-
ської міської територіальної гро-
мади, пов’язаних із забезпеченням 
захищених видатків загального 
фонду, в межах поточного бюджет-
ного періоду за рахунок коштів 
єдиного казначейського рахунка на 
договірних умовах без нарахування 
відсотків за користування цими ко-
штами з обов’язковим їх повернен-
ням до кінця поточного бюджетно-
го періоду.

12. Головним розпорядникам ко-
штів бюджету Заводської міської 
територіальної громади забезпе-
чити виконання норм Бюджетного 
Кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бю-
джетних програм протягом 45 днів 
з дня набрання чинності цим рі-
шенням;

2) здійснення управління бю-
джетними коштами у межах вста-
новлених бюджетних повноважень 

та оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, 
результативне і цільове використан-
ня бюджетних коштів, організацію 
та координацію роботи розпоряд-
ників бюджетних коштів нижчо-
го рівня та одержувачів бюджет-
них коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності ін-
формації про бюджет відповідно до 
законодавства, а саме:

 здійснення публічного представ-
лення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програма-
ми та показниками, бюджетні при-
значення щодо яких визначені цим 
рішенням, відповідно до вимог та 
за формою, встановленими Мініс-
терством фінансів України, до 15 
березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бю-
джетних програм у триденний 
строк з дня їх затвердження;

4) взяття бюджетних зобов’язань, 
довгострокових зобов’язань та 
здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному об-
сязі проведення розрахунків за 
електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, 

природний газ та послуги зв’язку, 
які споживаються бюджетними 
установами та укладання догово-
рів за кожним видом енергоносіїв 
у межах встановлених відповідним 
головним розпорядником бюджет-
них коштів обґрунтованих лімітів 
споживання.

13. У межах загального обсягу бю-
джетних призначень за бюджетною 
програмою окремо за загальним 
та спеціальним фондами бюдже-
ту виконавчий комітет Заводської 
міської ради за обґрунтованим по-
данням головного розпорядника 
бюджетних коштів здійснює пере-
розподіл бюджетних асигнувань, 
затверджених у розписі бюджету 
та кошторисі, в розрізі економічної 
класифікації видатків бюджету.

У винятковому порядку за об-
ґрунтованим поданням головного 
розпорядника бюджетних коштів, 
погодженим з постійною комісією 
з питань фінансів, бюджету, пла-
нування, соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнарод-
ного співробітництва міської ради, 
перерозподіл видатків в межах їх 
загального обсягу за бюджетними 

програмами, а також збільшення 
видатків розвитку за рахунок змен-
шення інших видатків (окремо за 
загальним та спеціальним фондами 
бюджету), здійснюється за рішен-
ням виконавчого комітету Завод-
ської міської ради.

14. Рішення набуває чинності з 
01 січня 2021 року.

15. Додатки 1-7 до цього рішення 
є його невід’ємною частиною.

16.Відповідно до частини четвер-
тої статті 28 Бюджетного Кодексу 
України виконавчому комітету за-
безпечити оприлюднення цього рі-
шення в десятиденний строк з дня 
його прийняття в інформаційному 
бюлетені громади «Інформаційний 
вісник».

17. Організацію даного рішен-
ня покласти на фінансовий відділ 
виконавчого комітету Заводської 
міської ради, контроль за його ви-
конанням – на постійну комісію 
з питань фінансів, бюджету, пла-
нування, соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та міжнарод-
ного співробітництва міської ради.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова 

Від 24.12.2020 р. № 3
Про головних розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів з 
бюджету Заводської міської терито-

ріальної громади.
Керуючись статтею 22 Бюджетного 

Кодексу України, статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою раціонального та 
ефективного використання бюджет-
них коштів.

Вирішили: 1. Визначити головними 
розпорядниками бюджетних коштів: 

1.1. Виконавчий комітет Заводської 
міської ради згідно закладів та про-
грам зазначених у додатку 1; 

1.2. Відділ освіти виконавчого ко-
мітету Заводської міської ради згідно 
закладів та програм зазначених у до-
датку 2; 

1.3. Відділ культури виконавчого ко-
мітету Заводської міської ради згідно 
закладів та програм зазначених у до-
датку 3; 

1.4. Фінансовий відділ виконавчого 
комітету Заводської міської ради згід-
но закладів та програм зазначених у 
додатку 4. 

2. Визначити одержувачами бю-
джетних коштів КП «Комунсервіс»  
(код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС 0216020, 
код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС 0216013, 
код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС 0216030). 

3. Контроль за виконанням  рішен-
ня покласти на постійну комісію  з 
питань фінансів, бюджету, плануван-
ня соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробіт-
ництва міської ради. 

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                    

Від 24.12.2020 р. № 6
Про прийняття об’єктів 

із спільної власності територіаль-
них громад Лохвицького району 

у власність Заводської міської 
територіальної громади.

Керуючись статтями 26, 60, пунк-
ту 10 розділу V Прикінцевих та пе-
рехідних положень Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про 
передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності», поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 21.09.1998 № 1482 «Про пере-
дачу об’єктів права державної та 
комунальної власності», статтею 
89 Бюджетного кодексу України, 
рішенням тридцять п’ятої сесії 
Лохвицької районної ради сьомого 
скликання від 16.10.2020 року «Про 
передачу закладів культури Лох-
вицької районної ради (дитячих 
музичних шкіл) та майна із спіль-
ної власності територіальних гро-
мад Лохвицького району».

Вирішили: 1.1. Прийняти без-
оплатно з 1 січня 2021 року до влас-
ності Заводської міської територі-
альної громади: 

1.1. Заклади освіти згідно з до-
датком №1 (додається); 

1.2.  Заклади культури згідно з 
додатком №2 (додається).

2. Затвердити розпоряджен-
ня міського голови за № 68 від 
08.12.2020 року про утворення 

комісії з приймання-передачі бю-
джетних закладів освіти та культу-
ри спільної власності територіаль-
них громад Лохвицького району у 
власність Заводської міської тери-
торіальної громади згідно додатку 
№3 (додається).

3. Перейменувати заклади, які 
приймаються до комунальної влас-
ності Заводської міської територі-
альної громади з 01.01.2021 року 
згідно додатку №4 (додається).

4. Керівникам комунальних за-
кладів, що передаються у власність 
Заводської міської територіальної 
громади внести зміни до Статутів та 
провести в установленому законом 
порядку їх державну реєстрацію. 

5. Заводській міській раді піс-
ля оформлення відповідних доку-
ментів внести зміни до Переліку 
об’єктів нерухомого майна кому-
нальної власності Заводської місь-
кої територіальної громади. 

6. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постійні 
комісії міської ради:

- з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічно-
го розвитку, інвестицій та міжна-
родного співробітництва;

- з питань комунальної власнос-
ті, житлово-комунального госпо-
дарства, енергозбереження та тран-
спорту.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова 

Від 24.12.2020 р. № 7
Про затвердження рішень 

виконавчого комітету.
Керуючись статтею 25 Закону 

України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні».

Вирішили: 1. Затвердити рішен-
ня виконавчого комітету «Про на-
дання іншої субвенції з бюджету 
Бодаквянської сільської ради до 
бюджету Заводської міської ради» 
№116 від 18.12.2020 року.

2. Затвердити рішення виконав-
чого комітету «Про надання іншої 
субвенції з бюджету Пісківської 
сільської ради до бюджету За-
водської міської ради» № 117 від 
18.12.2020 року.

3. Затвердити рішення виконав-
чого комітету «Про внесення змін 
до показників бюджету Пісківської 
сільської ради на 2020 рік» №118 від 
18.12.2020 року.

4. Затвердити рішення виконав-
чого комітету «Про внесення змін 
до бюджету Заводської міської ради 
на 2020 рік» № 119 від 18.12.2020 
року.

5. Затвердити рішення виконав-
чого комітету «Про внесення змін 
до бюджету Бодаквянської сіль-
ської ради на 2020 рік» №120 від 
18.12.2020 року.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова 
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РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

Від 15.12.2020 р. № 2
Про початок реорганізації 

Бодаквянської сільської ради 
Лохвицького району 

Полтавської області та Пісків-
ської сільської ради Лохвицького 
району Полтавської області шля-
хом приєднання до Заводської 
міської ради Миргородського райо-
ну Полтавської області.

Керуючись ст. 25, 26, 59, п. 6-1 
Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні 
положення» Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Украї-
ні», відповідно до ст. 104, 105, 107 
Цивільного кодексу України, ст. 4, 
17 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фі-
зичних осіб – підприємців та гро-
мадських формувань», ст. 2 Закону 
України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», ч. 
4 ст. 31 Закону України «Про На-
ціональний архівний фонд та ар-
хівні установи», Порядку подання 
фінансової звітності, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.02.2000 р. № 419, 
Положення про інвентаризацію 
активів та зобов’язань, затвердже-
ного наказом Міністерства фінан-
сів України від 02.09.2014 р. № 879, 
Правил організації діловодства та 
архівного зберігання документів у 
державних органах, органах місце-
вого самоврядування, на підпри-
ємствах, в установах і організаціях, 
затверджених наказом Міністер-
ства юстиції України від 18.06.2015  
р. № 1000/5, на підставі рішень За-
водської міської ради від 27.11.2020 
р. № 1 «Про початок повноважень 
депутатів Заводської міської ради 
Миргородськогорайону Полтав-
ської області» та № 2 «Про початок 
повноважень Заводського місько-
го голови Миргородськогорайону 
Полтавської області».

Вирішили: 1. Почати процедуру 
реорганізації Бодаквянської сіль-
ської ради (ЄДРПОУ 21048560), 
місцезнаходження: вул. Шевченка 
Тараса, 40, с. Бодаква Лохвицького 
району Полтавської області, 37260) 

шляхом приєднання до Заводської 
міської  ради (ЄДРПОУ 21048531), 
місцезнаходження: вул. Полтав-
ська, 4/16, м. Заводське, Миргород-
ського району, Полтавської області, 
37240

2. Заводська міська рада є право-
наступником всього майна, прав та 
обов’язків Бодаквянської сільської 
ради. 

3. Почати процедуру реоргані-
зації Пісківської сільської ради 
(ЄДРПОУ 21048643), місцезнахо-
дження: вул. Миру, 25, с. Піски, 
Лохвицького району Полтавської 
області, 37233) шляхом приєд-
нання до Заводської міської  ради 
(ЄДРПОУ 21048531), місцезнахо-
дження: вул. Полтавська, 4/16, м. 
Заводське, Миргородського райо-
ну, Полтавської області, 37240.

4. Заводська міська рада є право-
наступником всього майна, прав 
та обов’язків Пісківської сільської 
ради.

5. Утворити Комісію з реоргані-
зації Бодаквянської сільської ради 
та Пісківської сільської ради у скла-
ді: 

1) Голова комісії: Добруля Сергій 
Васильович– перший заступник За-
водського міського голови;

2) Заступник голови комісії: 
Іщенко Світлана Олексіївна – голо-
вний бухгалтер Заводської міської 
ради;

3) Член комісії: Дробиш Марина 
Володимирівна – провідний спеціа-
ліст з правових питань та РАЦС За-
водської міської ради. 

4) Член комісії: Болотний Олек-
сандр Володимирович – староста 
с. Бодаква, с. Заморіївка, с. Ниж-
ня Будаківка, с. Пісочки, с. Хрулі, 
с.Червоні Луки. 

5) Член комісії: Пройдак Григо-
рій Петрович – староста с. Піски, с. 
Шевченки,с. Яремівшина.

6) Член комісії: Солонець Світ-
лана Володимирівна – головний 
бухгалтер Бодаквянської сільської 
ради.

7) Член комісії: Неценко Оксана 
Миколаївна – головний бухгалтер 

Пісківської сільської ради. 
6. У зв’язу із реорганізацією Бо-

даквянської сільської ради та Піс-
ківської сільської ради, яке перед-
бачає їх подальше припинення 
шляхом приєднання до Заводської 
міської ради, уповноважити За-
водського міського голову забез-
печити проведення інвентаризації 
активів та зобов’язань Бодаквян-
ської сільської ради та Пісківської 
сільської ради перед складанням 
річної фінансової звітності станом 
на 31.12.2020 року. Інвентаризацію 
активів та зобов’язань проводити 
у присутності матеріально відпо-
відальних осіб Бодаквянської сіль-
ської ради та Пісківської сільської 
ради. 

7. Затвердити План заходів з ре-
організації Бодаквянської сільської 
ради та Пісківської сільської ради 
(додаток 1). 

8. Затвердити форму переда-
вального акту (додаток 2). Комісії з 
реорганізації використовувати за-
тверджену форму у своїй роботі. 

9. Затвердити форму акту при-
ймання-передачі документів, 
що нагромадилися станом на 
31.12.2020 р. під час діяльності Бо-
даквянської сільської ради та Піс-
ківської сільської ради, які приєд-
нуються до Заводської міської ради 
(додаток 3). Комісії з реорганізації 
використовувати затверджену фор-
му у своїй роботі. 

10. Комісії з реорганізації забез-
печити інвентаризацію докумен-
тів, що нагромадилися під час ді-
яльності Бодаквянської сільської 
ради та Пісківської сільської ради 
станом на 31.12.2020 р. у порядку, 
передбаченому законодавством та 
передати їх Заводській міській раді.

11. Визначити відповідальною за 
фізичне приймання документів, що 
нагромадилися під час діяльнос-
ті Бодаквянської сільської ради та 
Пісківської сільської ради станом 
на 31.12.2020 р. до Заводської місь-
кої ради керуючу справами викон-
кому – Мащенко Ларису Олексан-
дрівну.

12. Уповноважити Заводсько-
го міського голову затвердити від 
імені Заводської міської ради акти 
приймання-передачі документів, 
що нагромадилися під час діяль-
ності Бодаквянської сільської ради 
та Пісківської сільської ради ста-
ном на 31.12.2020 р. 

13. Керуючій справами виконко-
му Заводської міської ради у строк 
до 31.01.2021 р. подати Заводському 
міському голові пропозиції щодо 
порядку подальшого зберігання та 
використання документів Бодак-
вянської сільської ради та Пісків-
ської сільської ради (не завершених 
в діловодстві та архівів). 

14. Заводському міському голо-
ві забезпечити своєчасне та по-
вне прийняття та оприбуткуван-
ня зазначеного майна, активів та 
зобов’язань Заводською міською 
радою. 

15. Голові Комісії з реорганізації 
Добрулі С.В. забезпечити своєчас-
не здійснення заходів, передбаче-
них Планом заходів з реорганізації 
Бодаквянської сільської ради та 
Пісківської сільської ради, про хід 
і результати проведеної роботи ін-
формувати Заводську міську раду 
шляхом здійснення доповідей на 
пленарних засіданнях. 

16. Заводському міському голо-
ві забезпечити у встановленому 
законом порядку закриття рахун-
ків Бодаквянської та Пісківської 
сільських рад у органах державно-
го казначейства та банках, а також 
державну реєстрацію припинен-
ня Бодаквянської сільської ради, 
ЄДРПОУ 21048560, та Пісківської 
сільської ради, ЄДРПОУ 21048643.

17. Заводському міському голові 
забезпечити у встановленому за-
коном порядку знищення печаток 
та штампів Бодаквянської та Піс-
ківської сільських рад протягом 10 
(десяти) робочих днів з дня дер-
жавної реєстрації припинення цих 
рад як юридичних осіб. 

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                                       

ДОКУМЕНТИ

Від  15.12.2020 р. № 3
Про створення  юридичної особи 
– служби у справах дітей виконав-
чого комітету Заводської міської 

ради та затвердження Положення 
про службу у справа дітей 

виконавчого комітету 
Заводської міської ради.

Відповідно до Цивільного ко-
дексу України, Господарського ко-
дексу України, керуючись статтею 
26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», За-
кону України «Про державну реє-
страцію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань», з метою забезпечен-
ня реалізації державної політики 
з питань соціального захисту дітей 
на території Заводської громади.

Вирішили: 1. Створити юридич-
ну особу – службу у справах дітей 
виконавчого комітету Заводської  
міської ради.

2. Розпорядженням міського го-
лови уповноважити відповідальну 
особу виконавчого комітету Завод-
ської міської ради, за довіреністю, 
здійснити державну реєстрацію 
служби у справах дітей  виконав-
чого комітету Заводської міської 
ради.

3. Затвердити Положення про 
службу у справах дітей виконав-
чого комітету Заводської міської 
ради (додається). 

4. Виконавчому комітету Завод-
ської міської ради забезпечити ви-
готовлення печатки та штампу для 
служби у справах дітей  виконав-
чого комітету Заводської міської 
ради, після його реєстрації.

5. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на міського 
голову Сидоренка В.В.

Віталій  СИДОРЕНКО, 
міський голова  



Від 15.12.2020 р. № 4
Про створення юридичної особи 
– Центру розвитку дітей і молоді 

відділу освіти виконавчого 
комітету Заводської міської ради 
та затвердження Статуту Центру 

розвитку дітей і молоді відділу 
освіти виконавчого комітету 

Заводської міської ради.
Відповідно до Цивільного ко-

дексу України, Господарського ко-
дексу України, керуючись статтею 
26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», За-
кону України «Про державну реє-
страцію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань», з метою забезпечення 
реалізації політики в галузі поза-
шкільної освіти та дозвілля на те-
риторії Заводської громади.

Вирішили: 1. Створити юридич-
ну особу – Центр розвитку дітей і 
молоді відділу освіти виконавчого 
комітету Заводської міської ради.

2. Розпорядженням міського го-
лови уповноважити відповідальну 
особу виконавчого комітету Завод-
ської міської ради, за довіреністю, 
здійснити державну реєстрацію 
Центру розвитку дітей і молоді від-
ділу освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради.

3. Затвердити Статут Центру роз-
витку дітей і молоді відділу освіти 
виконавчого комітету Заводської 
міської ради (додається). 

4. Виконавчому комітету Завод-
ської міської ради забезпечити ви-
готовлення печатки та штампу для 
Центр розвитку дітей і молоді від-
ділу освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради, після його 
реєстрації.

5. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на міського 
голову Сидоренка В.В.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова  
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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
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Видавець – інформаційна служба при 
виконкомі Заводської міської ради

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

РІШЕННЯ РАДИ

Від 15.12.2020 р. № 7
Про прийняття земельних 

ділянок з державної власності 
у комунальну.

Керуючись пунктом 34 части-
ни першої статті 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні»,  статтями 151, 117, 
122 Земельного кодексу України, 
Указом Президента України від 
15.10.2020 року за № 449/2020 
«Про деякі заходи щодо приско-
рення реформи у сфері земельних 
відносин», постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.11.2020 
року за №113 «Деякі заходи щодо 
прискорення реформ у сфері зе-
мельних відносин», наказом Го-
ловного управління Держгеока-
дастру у Полтавській області   № 
27-ОТГ від 09.12.2020 «Про пере-
дачу земельних ділянок державної 
власності у комунальну».  

Вирішили: 1. Прийняти у кому-
нальну власність земельні ділянки 
сільськогосподарського призна-
чення державної власності загаль-
ною площею         3458,5952 га, які 
розташовані за межами населених 
пунктів на території  Заводської 
міської ради Миргородського ра-
йону (Лохвицького району), згід-
но акта приймання-передачі (до-
дається).

2. Зареєструвати за територіаль-
ною громадою Заводської міської 
ради право комунальної власнос-
ті на земельні ділянки сільсько-
господарського призначення за-
гальною площею 3458,5952 га, які 
розташовані за межами населених 
пунктів на території  Заводської 
міської ради Миргородського ра-
йону (Лохвицького району).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                        

РІШЕННЯ РАДИ

ДОКУМЕНТИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Саме ці рядки найбільше ха-
рактеризують вірші з книги Світ-
лани Ведмідь «Спогади», яку пре-
зентував керівник проєкту Віктор 
Григорович Гіржов у Заводській 
міській раді. На зустрічі з пред-
ставниками Лохвицького меха-
ніко-технологічного коледжу, 
ПТУ №32, бібліотекарів шкіль-
них і міської бібліотеки, клубних 
працівників Віктор Григорович 

розповів про життєвий шлях по-
етеси, історію створення книги 
та подарував кожному примірник 
видання.

Світлана Петрівна Ведмідь на-
родилася на Чернігівщині та з 15 
років проживає на Полтавщині, 
навчалася у Лохвицькому педа-
гогічному училищі і тут же зали-
шилася працювати. Поряд із нею 
завжди були діти, прекрасні квіти 

і улюблена вишивка. Так і її книга 
вся заквітчана неймовірно гарни-
ми квітами та оригінальними ма-
люнками ілюстраторки Альбіни 
Павлець і фотографіями Віктора 
Гіржова. 

У книзі багато символіки – ко-
жен вірш має свою ілюстрацію. 
Так як Світлана Петрівна любить 
вишивати, то в основу дизайну 
покладено орнамент її вишивки. 

Допоміг видати книгу її син Олег 
Володимирович – меценат, почес-
ний громадяни м. Лохвиці.

Тож, жителі Заводської гро-
мади тепер мають змогу позна-
йомитися з творчістю Світлани 
Ведмідь, насолодитися її віршами, 
які «закликають свято оберігати 
і цінувати все, що робить нас до-
брішими та щасливішими».

Ніна ЛИСЕНКО  

ХТО ЩЕДРИЙ САМ – ТОЙ ДОЛЕЮ БАГАТИЙ


