


Від  26.01.2021 р.  № 2 
Про створення відділу по благоустрою 
при виконавчому комітеті Заводської  

міської ради.
Керуючись статтями 26, 54 Закону Укра-

їни «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статтями 2, 10, 36 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів» та з метою 
поліпшення санітарного стану території гро-
мади, раціонального використання бюджет-
них коштів на благоустрій, ВИРІШИЛИ: 

1. Створити відділ з благоустрою при ви-
конавчому комітеті Заводської міської ради.

2. Затвердити Положення про відділ по 
благоустрою при виконавчому комітеті За-
водської міської ради (додається).

3. Рішення 15 сесії Червонозаводської 
міської ради 6 скликання від 03.04.20212 
року за №2 «Про утворення відділів по бла-
гоустрою при міській раді» та рішення 31 
сесії Заводської міської ради 7 скликання від 
23.01.2018 року за № 11 «Про затвердження 
Положення про відділ по благоустрою при 
міській раді» – скасувати. 

4. Рішення набуває чинності з 01.01.2021 
року.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова
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Від 15.01.2021 р. № 1
Про графік прийому громадян ке-
рівниками міської ради на 2021 рік 

та єдиний день особистого прийому 
громадян керівництвом міської ради

На виконання Закону України «Про 
звернення громадян», Указу Президента 
України від 13.08.2002 року №700/2002 
«Про додаткові заходи щодо забезпе-
чення реєстрації громадянами України 
конституційного права на звернення» 
та з метою забезпечення права грома-
дян на звернення ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити графік прийому гро-
мадян керівниками міської ради на 
2021 рік (додається). 

2. Встановити єдиний день прийому 
громадян керівниками міської ради на 
2021 рік (додається). 

3. Проводити виїзні прийоми грома-
дян в 2021 році в с. Вишневе, с. Піски, с. 
Бодаква згідно з графіком (додається). 

4. Затвердити графік перевірок на 
підприємствах, організаціях, устано-
вах міста в 2021 році (додається). 

5. Затвердити графік проведення 
«гарячих» телефонних ліній за участю 
посадових осіб міської ради на 2021 рік 
(додається). 

6. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на начальника за-
гального відділу Горбенко Ю.А.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Г рафік прийому громадян керівниками міської ради

Сидоренко Віталій Володимирович – 
міський голова 

м. Заводське Понеділок, третя середа 
кожного місяця з 9.00 до 12.00 год. 

с. Бодаква перша середа кожного 
місяця 10.30 до 11.30 год.

с. Піски перша середа кожного місяця 
9.00 до 10.00 год.

Добруля Сергій Васильович – перший  
заступник міського голови 

Понеділок, четверта середа кожного 
місяця з 9.00 до 12.00 год.

Мащенко Лариса Олександрівна – 
секретар ради – керуюча справами

Понеділок, друга середа кожного 
місяця з 9.00 до 12.00 год.

Болотний Олександр Володимирович 
– староста

с. Бодаква Понеділок з 9.00 до 12.00 
год.

с. Нижня Будаківка, с. Заморіївка, 
с.Червоні Луки -  другий та четвертий 

четвер місяця з 9.00 до 12.00 год.

с. Пісочки. с. Хрулі  перший та третій 
четвер місяця з 9.00 до 12.00 год.

Пройдак Григорій Петрович – староста

с.Піски понеділок з 9.00 до 12.00 год.
с. Яремівщина, с. Шевченки перший та 

третій вівторок місяця 
з 9.00 до 12.00 год.

Від 26.01.2021 р. № 5
Про затвердження Положення про 

резервний фонд бюджету Заводської 
міської територіальної громади

Керуючись статтею 24 Бюджетного ко-
дексу України, статтею 25 та ч.1 ст. 59 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Положення про резерв-
ний фонд бюджету Заводської міської те-
риторіальної громади.

2. Фінансовому відділу виконавчого ко-
мітету Заводської міської ради у своїй ро-
боті дотримуватись вимог Положення про 
резервний фонд бюджету Заводської місь-
кої територіальної громади.

3. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на голову постійної ко-
місії з питань фінансів, бюджету, плану-
вання, соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітни-
цтва Мусієнка В.О.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від 26.01.2021 р. № 11
Про прийняття повноважень 
у сфері державної реєстрації

Відповідно до статей  25, 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», керуючись Законом України 
«Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», Зако-
ном України «Про Державний земельний 
кадастр», ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти повноваження у сфері 

державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень.

2. Прийняти повноваження з надання 
відомостей з Державного земельного ка-
дастру.

3. Покласти на виконавчий комітет 
Заводської міської ради повноваження з:

3.1. державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень;

3.2. надання відомостей з Державного 
земельного кадастру.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

Від 26.01.2021 р. № 19
Про затвердження Актів прийман-

ня-передачі матеріальних цінностей 
відділу культури, молоді та спорту 

Лохвицької РДА.
Керуючись пунктом 51 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Акт приймання-пе-
редачі матеріальних цінностей Завод-
ської дитячої музичної школи відділу 
культури, молоді та спорту Лохвицької 
РДА територіальній громаді Заводської 
міської ради та передати вказане майно 
на баланс відділу культури і туризму ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради (додається).

2. Затвердити Акт приймання-пере-
дачі матеріальних цінностей Заводської 
бібліотеки №1 відділу культури, молоді 
та спорту Лохвицької РДА територіаль-
ній громаді Заводської міської ради та 
передати вказане майно на баланс відді-
лу культури і туризму виконавчого комі-
тету Заводської міської ради (додається).

3. Затвердити Акт приймання-пере-
дачі матеріальних цінностей Заводської 
бібліотеки №2 відділу культури, молоді 
та спорту Лохвицької РДА територіаль-

ній громаді Заводської міської ради та 
передати вказане майно на баланс відді-
лу культури і туризму виконавчого комі-
тету Заводської міської ради (додається).

4. Затвердити Акт приймання-пере-
дачі матеріальних цінностей Пісківської 
бібліотеки відділу культури, молоді та 
спорту Лохвицької РДА територіальній 
громаді Заводської міської ради та пе-
редати вказане майно на баланс відділу 
культури і туризму виконавчого коміте-
ту Заводської міської ради (додається).

5. Затвердити Акт приймання-переда-
чі матеріальних цінностей бібліотеки с. 
Нижня Будаківка відділу культури, мо-
лоді та спорту Лохвицької РДА терито-
ріальній громаді Заводської міської ради 
та передати вказане майно на баланс 
відділу культури і туризму виконавчого 
комітету Заводської міської ради (дода-
ється).

6. Затвердити Акт приймання-пере-
дачі матеріальних цінностей Бодаквян-
ської бібліотеки відділу культури, молоді 
та спорту Лохвицької РДА територіаль-
ній громаді Заводської міської ради та 
передати вказане майно на баланс відді-
лу культури і туризму виконавчого комі-
тету Заводської міської ради (додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від 26.01.2021 р. № 23
Про затвердження Актів приймання-пе-
редачі нерухомого майна закладів осві-

ти Лохвицької районної ради.
Керуючись пунктом 51 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Акт №1 приймання-пе-
редачі нерухомого майна закладів освіти, 
а саме будівлі Заводської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів №2 Лохвицької районної ради терито-
ріальній громаді Заводської міської ради 
та передати вказане майно на баланс від-
ділу освіти виконавчого комітету Завод-
ської міської ради (додається).

2. Затвердити Акт №2 приймання-пе-
редачі нерухомого майна закладів освіти, 
а саме будівлі ОЗ «Заводська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 Лохвицької районної ради 
територіальній громаді Заводської місь-
кої ради та передати вказане майно на ба-
ланс відділу освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради (додається).

3. Затвердити Акт №3 приймання-пе-
редачі нерухомого майна закладів освіти, 

а саме шкільного комплексу Пісківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Лохвицької районної 
ради територіальній громаді Заводської 
міської ради та передати вказане майно на 
баланс відділу освіти виконавчого коміте-
ту Заводської міської ради (додається).

4. Затвердити Акт №4 приймання-пе-
редачі нерухомого майна закладів освіти, 
а саме будівлі Бодаквянського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний на-
вчальний заклад» Лохвицької районної 
ради територіальній громаді Заводської 
міської ради та передати вказане майно на 
баланс відділу освіти виконавчого коміте-
ту Заводської міської ради (додається).

5. Затвердити Акт №5 приймання-пе-
редачі нерухомого майна закладів освіти, 
а саме шкільний будинок Нижньобуда-
ківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лохвицької 
районної ради територіальній громаді 
Заводської міської ради та передати вка-
зане майно на баланс відділу освіти вико-
навчого комітету Заводської міської ради 
(додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

РІШЕННЯ РАДИ

Від 26.01.2021 р. № 25
Про затвердження Актів приймання-пе-

редачі грошових коштів відділу культури, 
молоді та спорту Лохвицької РДА.

Керуючись пунктом 51 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Акт приймання-передачі гро-
шових коштів відділу культури, молоді та 
спорту Лохвицької РДА територіальній 
громаді Заводської міської ради та переда-
ти вказані кошти на баланс відділу культу-
ри і туризму виконавчого комітету Завод-
ської міської ради (додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

РІШЕННЯ РАДИ
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Від 26.01.2021 р. № 12
Про створення комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого 
комітету Заводської міської ради, 

затвердження її персонального скла-
ду та Положення.

Відповідно до Сімейного кодексу 
України, Цивільного кодексу України, 
Законів України «Про органи і служби 
у справах дітей та спеціальні установи 
для дітей», «Про освіту», «Про соціаль-
ні послуги», «Про соціальну роботу з 

сім'ями, дітьми та молоддю»,постанови 
Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 № 866 «Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов’язаної 
із захистом прав дітей», керуючись 
статтею 34 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», з метою 
сприяння забезпеченню реалізації прав 
дитини на життя, охорону здоров'я, 
освіту, соціальний захист, сімейне ви-
ховання та всебічний розвиток на тери-
торії Заводської громади, ВИРІШИЛИ:

1. Утворити комісію з питань захисту 
прав дитини виконавчого комітету За-
водської міської ради.

2. Затвердити Положення про комі-
сію з питань захисту прав дитини ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради (додається).

3. Встановити чисельність комісії з 
питань захисту прав дитини в складі12 
осіб. 

4. Затвердити персональний склад 
комісії з питань захисту прав дитини 
(додається).

5. Рішення виконавчого комітету від 
10.03.2017 року за № 25 визнати таким, 
що втратило чинність.

6. Організаційне виконання рішення 
покласти на службу у справах дітей ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради (Овчаренко Т.М.).

7. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на міського голову Си-
доренка В.В.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету 
Заводської міської ради

Заводське
2021

1. Комісія з питань захисту прав ди-
тини виконавчого комітету Заводської 
міської ради (далі - Комісія) є консуль-
тативно-дорадчим органом, що утво-
рюється виконавчим комітетом Завод-
ської міської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керу-
ється Конституцією України, Сімей-
ним і Цивільним кодексами України, 
Законами України «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про охорону 
дитинства», «Про забезпечення ор-
ганізаційно-правових умов соціаль-
ного захисту дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування», 
«Про органи і служби у справах ді-
тей та спеціальні установи для дітей», 
«Про освіту», «Про соціальні послуги», 
«Про соціальну роботу з сім'ями, ді-
тьми та молоддю»,Конвенцією ООН 
про права дитини, указами Президен-
та України,актами Кабінету Міністрів 
України, наказами Міністерства соці-
альної політики України, рішеннями 
міської ради і виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови, а 
також цим Положенням. 

3. Основним завданням Комісії є 
сприяння забезпеченню реалізації прав 
дитини на життя, охорону здоров'я, 
освіту, соціальний захист, сімейне ви-
ховання та всебічний розвиток на те-
риторії громади.

4. Комісія відповідно до покладених 
на неї завдань: 

4.1. Розглядає та подає пропозиції 
до індивідуального плану соціального 
захисту дитини, яка перебуває у склад-
них життєвих обставинах, дитини-си-
роти та дитини, позбавленої батьків-
ського піклування, який складається за 
формою, затвердженою Міністерством 
соціальної політики України, а також 
визначає перелік суб’єктів соціальної 
роботи з сім’ями, дітьми та молоддю 
(далі - суб’єкти соціальної роботи), що 
беруть участь у виконанні такого пла-
ну, контролює виконання його пунктів 
суб’єктами відповідно до їх компетенції.

4.2. Розглядає питання, у тому числі 
спірні, які потребують колегіального 
вирішення, зокрема: 

- подання службою у справах дітей 
заяви та документів для реєстрації на-
родження дитини, батьки якої невідомі; 

- доцільності надання дозволу ор-
ганом опіки та піклування бабі, діду, 

іншим родичам дитини забрати її з по-
логового будинку або іншого закладу 
охорони здоров'я, якщо цього не зро-
били батьки дитини; 

- доцільності підготовки та подання 
до суду позову чи висновку органу опі-
ки та піклування про позбавлення, по-
новлення батьківських прав, відібран-
ня дитини у батьків без позбавлення 
батьківських прав;

- вирішення спорів між батьками 
щодо визначення або зміни прізвища 
та імені дитини; 

- вирішення спорів між батьками 
щодо визначення місця проживання 
дитини; 

- вирішення спорів щодо участі у 
вихованні дитини та встановлення 
порядку побачення з дитиною того з 
батьків, який проживає окремо від неї;

- доцільності побачення з дитиною 
матері, батька, які позбавлені батьків-
ських прав; 

- доцільності встановлення, припи-
нення опіки, піклування

- визначення форми влаштування 
дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування; 

- утримання і виховання дітей у 
сім'ях опікунів, піклувальників, при-
йомних сім'ях, дитячих будинках сі-
мейного типу та виконання покладе-
них на них обов'язків; 

- збереження майна, право власнос-
ті на яке або право користування яким 
мають діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування; 

- розгляд звернень дітей щодо нена-
лежного виконання батьками, опікуна-
ми, піклувальниками обов'язків з ви-
ховання або щодо зловживання ними 
своїми правами;

- доцільності відібрання дитини від 
батьків, якщо подальше перебуван-
ня дитини в сім’ї загрожує її життю, 
здоров’ю, правильному моральному 
вихованню;

-контролю за збереженням житла та 
майна дітей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах;

- інші питання, пов'язані із захистом 
прав дітей. 

Попередньо розглядає всі вище пе-
релічені питання та надає рекоменда-
ції виконавчому комітету міської ради 
щодо вирішення питання по суті.

 4.3. Розглядає підготовлені матеріа-
ли про стан сім’ї, яка перебуває у склад-
них життєвих обставинах, у тому числі 
сім’ї, в якій існує ризик відібрання ди-
тини чи дитина вже відібрана у батьків 
без позбавлення їх батьківських прав, 
сім’ї, діти з якої влаштовуються до за-

кладу інституційного догляду на ціло-
добове перебування за заявою батьків, 
сім’ї, в якій вчинено домашнє насиль-
ство стосовно дітей чи за участю дітей та 

- приймає рішення про взяття під 
соціальний супровід сімей, в яких по-
рушуються права дитини (завершення 
або продовження у разі необхідності 
строку соціального супроводу); 

- направляє у разі потреби батьків, 
які неналежно виконують батьківські 
обов’язки, для проходження індиві-
дуальних корекційних програм до 
суб’єктів соціальної роботи, які відпо-
відно до компетенції розробляють та 
впроваджують такі програми;

5. Комісія має право: 
5.1. Одержувати в установленому за-

конодавством порядку необхідну для 
її діяльності інформацію від територі-
альних громад, структурних підрозді-
лів міської ради, підприємств, установ 
та організацій. 

5.2. Подавати пропозиції щодо вжит-
тя заходів до посадових осіб у разі не-
дотримання ними законодавства про 
захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

5.3. Залучати до розв'язання акту-
альних проблем дітей благодійні, гро-
мадські організації, суб'єкти підприєм-
ницької діяльності (за згодою). 

6.Комісію очолює міський голова.
Організація діяльності Комісії за-

безпечується відповідною службою у 
справах дітей виконавчого комітету 
Заводської міської ради.

7. Комісія створюється в кількості12 
осіб.

8. Склад Комісії, її голова, заступник, 
секретар затверджуються рішенням 
виконавчого комітету міської ради.

9. Основною організаційною фор-
мою діяльності Комісії є її засідання, 
які проводяться у разі потреби, але не 
рідше ніж один раз на місяць. 

Засідання Комісії є правоможним, 
якщо на ньому присутні не менш як дві 
третини загальної кількості її членів. 

Засідання Комісії веде її голова або 
за його відсутності – заступник.

До участі в засіданнях комісії 
обов’язково запрошуються повнолітні 
особи, стосовно яких приймається рі-
шення або складається висновок орга-
ну опіки та піклування. Ці особи пови-
нні бути належним чином повідомлені 
про час та місце проведення засідання.

На засідання можуть запрошувати-
ся представники підприємств, установ, 
організацій та громадяни, які беруть 
безпосередню участь у вирішенні долі 
конкретної дитини, з правом дорадчо-

го голосу, дитина, якщо вона досягла 
такого віку та рівня розвитку, що може 
висловити свою думку.

10. Комісія у межах своєї компетен-
ції приймає рішення, організовує їх ви-
конання. 

11. На кожному засіданні Комісії ве-
деться протокол, в якому вказуються 
питання, що розглядалися та результа-
ти їх розгляду. Протокол засідання ве-
деться секретарем комісії (за його від-
сутності членом комісії за визначенням 
головуючого).

Протокол засідання Комісії та ви-
тяги з нього підписують голова (у разі 
відсутності голови - заступник голови) 
та секретар (член комісії, що виконував 
його обов’язки).

12. Рішення або рекомендації Комісії 
приймається відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів членів ко-
місії, присутніх на засіданні. У разі рів-
ного розподілу голосів вирішальним є 
голос голови комісії. 

13.Рекомендації або загальна думка 
більшості членів Комісії, присутніх на 
засіданні, чітко формулюється в прото-
колі і в письмовій формі разом з мате-
ріалами, які розглядалися, подаються 
на розгляд і остаточне рішення викон-
кому міської ради. 

Висновки Комісії додаються до ма-
теріалів, які виносяться на розгляд 
виконкому міської ради або у вигляді 
рекомендацій надаються особі чи за-
кладу, стосовно якого розглядалося 
питання.

14. Окрема думка члена Комісії, який 
голосував проти прийняття рішення, 
викладається в письмовій формі і до-
дається до рішення Комісії. 

15.Присутність на засіданні Комісії 
малолітніх і неповнолітніх допуска-
ється, як виняток, за умови, коли така 
присутність необхідна для всебічного 
розгляду питання. При цьому врахо-
вується віковий та психологічний стан 
дитини, можливість її чітко усвідомлю-
вати зміст запитань, які їй ставляться.

16. Голова, його заступник, секретар 
та члени Комісії беруть участь у її ро-
боті на громадських засадах.

17. Організаційно-технічне забез-
печення роботи Комісії (складання 
порядку денного, збір та узагальнення 
матеріалів для розгляду питань на за-
сіданні, підготовка протоколів засідань 
та контроль їх виконання) та скликан-
ня засідання покладається на секрета-
ря Комісії.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

СТОР. 4 >>
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РІШЕННЯ РАДИ

ДОКУМЕНТИ

Від  26.01.2021 р.  № 17
Про затвердження Акту 

приймання-передачі майна 
Бодаквянської сільської ради.

Керуючись статтею 25 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Акти приймання-пе-
редачі основних засобів, інших нео-
боротних метеріальних активів, 
малоцінних і швидкозношуваних 
предметів Бодаквянської сільської 
ради територіальній громаді Завод-
ської міської ради та передати вказане 
майно на баланс виконавчого комі-
тету Заводської міської ради(додаток 
№1), відділу освіти виконавчого комі-
тету Заводської міської ради (додаток 
№2) та відділу культури і туризму ви-
конавчого комітету Заводської місь-
кої ради (додаток №3).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від  26.01.2021 р.  № 18
Про затвердження Актів 

приймання-передачі майна 
Пісківської сільської ради.

Керуючись статтею 25 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Акти приймання-пере-
дачі основних засобів, інших необо-
ротних метеріальних активів, малоцін-
них і швидкозношуваних предметів 
Пісківської сільської ради територі-
альній громаді Заводської міської ради 
та передати вказане майно на баланс 
виконавчого комітету Заводської місь-
кої ради (додаток №1), відділу освіти 
виконавчого комітету Заводської місь-
кої ради (додаток №2) та відділу куль-
тури і туризму виконавчого комітету 
Заводської міської ради (додаток №3).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від 26.01.2021 р. № 21
Про затвердження Актів 

приймання-передачі майна 
Заводської міської ради.

Керуючись статтею 25 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні» ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Акти приймання-пере-
дачі основних засобів, інших необо-
ротних метеріальних активів, малоцін-
них і швидкозношуваних предметів 
Заводської міської ради на баланс ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради(додаток №1), відділу освіти ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради (додаток №2) та відділу культури 
і туризму виконавчого комітету Завод-
ської міської ради (додаток №3).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський головва

Від  26.01.2021 р.  № 22
Про затвердження Актів прийман-

ня-передачі рухомого майна  відділу 
освіти Лохвицької РДА.

Керуючись пунктом 51 частини 
першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Акти приймання-пе-
редачі автобусів відділу освіти Лох-
вицької РДА територіальній громаді 
Заводської міської ради та передати 
вказане майно на баланс відділу осві-
ти виконавчого комітету Заводської 
міської ради (додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від  26.01.2021 р.  № 20
Про затвердження Акту 

приймання-передачі документації  
відділу освіти Лохвицької РДА.

Керуючись пунктом 51 частини пер-
шої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», ВИ-
РІШИЛИ: 

Затвердити Акт приймання-пере-
дачі технічної документації із земле-
устрою, особових справ та трудових 
книжок відділу освіти Лохвицької РДА 
територіальній громаді Заводської 
міської ради та передати вказану доку-
ментацію на баланс відділу освіти ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради (додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від 26.01.2021 р. № 24
Про затвердження Акту приймання-
передачі нерухомого майна Департа-
менту будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 
господарства Полтавської ОДА.

Керуючись пунктом 51 частини пер-
шої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та 
відповідно до розпорядження голови 
Полтавської обласної державної адміні-
страції від 22.01.2021 за № 58 «Про пере-
дачу закінченого будівництвом об’єкта 
«Будівництво школи, м.Заводське, Лох-
вицького району. (Блок А). Коригуван-
ня», ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Акт приймання-переда-
чі закінченого будівництвом об’єкта 
«Будівництво школи, м. Заводське, 
Лохвицького району. (Блок А). Кори-
гування» Департаменту будівництва, 
містобудування і архітектури та жит-
лово-комунального господарства Пол-
тавської ОДА територіальній громаді 
Заводської міської ради та передати вка-
зане майно на баланс відділу освіти ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради (додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

<< СТОР. 3

Склад комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 
Заводської міської ради

Від 26.01.2021 р. № 26
Про прийняття нерухомого та 

рухомого майна Центру надання со-
ціальних послуг Лохвицької міської 

ради.
Керуючись статтею 25 Закону Укра-

їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ВИРІШИЛИ: 

1.Прийняти від Центру надання со-
ціальних послуг Лохвицької міської 
ради 132,9 м2 нежитлової будівлі, роз-
ташованої за адресою: м. Заводське, 
вул. Матросова, 12, до 31.12.2021 року.

2. Затвердити Акт приймання-пе-
редачі з балансу Центру надання со-
ціальних послуг Лохвицької міської 
ради рухомого майна територіальній 
громаді Заводської міської ради та пе-
редати вказане майно на баланс вико-
навчого комітету Заводської міської 
ради (додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

1. Сидоренко  Віталій Володимирович  міський голова, голова комісії

2. Добруля Сергій Васильович I-ий заступник міського голови, заступник 
голови комісії

3. Овчаренко Тетяна Миколаївна
начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради, 
секретар комісії

Члени комісії
4. Мащенко  Лариса Олександрівна секретар міської ради

5. Дробиш Марина Володимирівна
начальник відділу юридичного 

забезпечення виконавчого комітету 
міської ради

6. Байрак Оксана Іванівна начальник відділу освіти виконавчого 
комітету міської ради

7. Лисенко Галина Григорівна
завідувач Заводської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини № 1 
(за згодою)

8. Ковтун Сергій Олександрович
старший дільничий офіцер поліції 
Лохвицького відділу поліції ГУ НП 
в Полтавській області (за згодою)

9. Чабак  Надія Олександрівна
заступник директора з виховної роботи ОЗ 

«Заводська ЗОШ I-IIIступенів № 1» 
(за згодою)

10. Голінченко Лідія Петрівна
заступник директора з виховної роботи 

Заводської ЗОШ I-IIIступенів № 2 
(за згодою)

11. Таранська Алла Анатоліївна

заступник директора з навчально-виховної 
роботи ВСП Лохвицького механіко-

технологічного фахового коледжу 
Полтавської державної аграрної академії 

(за згодою)
12.Михайлець Валентина Євгенівна заступник директора з навчально-виховної 

роботи ПТУ-32 (за загодою)

Від 26.01.2020 р. № 28
Про надання дозволу на розробку 
технічних документацій з норма-

тивної грошової оцінки земель на-
селених пунктів Заводської терито-

ріальної громади. 
З метою забезпечення економічно-

го регулювання земельних відносин, 
визначення розмірів плати за земле-
користування на території окремих 
населених пунктів Заводської місь-
кої ради, приведення у відповідність 
до чинного законодавства України 
їх нормативних грошових оцінок зе-
мель, які проводились ще в 2015-2016 
роках, відповідно до статей 6, 13, 15, 
18, 20 Закону України «Про оцінку зе-
мель», статті 201 Земельного кодексу 
України, керуючись пунктом 34 час-
тини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» ВИРІШИЛИ: 

1. Надати дозвіл на виконання ро-
біт щодо розроблення технічних до-
кументацій з нормативної грошової 
оцінки земель населених пунктів За-

водської міської ради, а саме: с. Піски, 
с. Бодаква, с. Нижня Будаківка, с. Яре-
мівщина, с. Пісочки, с. Хрулі, с. Шев-
ченки, с. Червоні Луки, с. Заморіївка.

2. Міському голові замовити у 
суб’єкта оціночної діяльності у сфері 
оцінки земель виконання робіт щодо 
розроблення технічних документацій 
з нормативної грошової оцінки земель 
вищевказаних населених пунктів.

3. Виготовлені і погоджені у вста-
новленому законодавством порядку 
технічні документації з нормативної 
грошової оцінки земель після про-
ведення державної експертизи пода-
ти до сесії міської ради на розгляд та 
прийняття відповідного рішення про 
затвердження вказаних документа-
цій.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну депу-
татську комісію з питань земельних 
відносин, природокористування, пла-
нування території, будівництва, архі-
тектури, охорони пам’яток, історич-
ного середовища та благоустрою. 

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ
РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ
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Щороку 22 січня, у день 
проголошення Акта Злуки 
Української Народної Республіки 
та Західноукраїнської Народної 
Республіки, Україна відзначає 
День Соборності. Офіційно в Украї-
ні свято встановлено Указом Прези-
дента України «Про День соборності 
України» від 21 січня 1999 року 
 № 42/99.  
Акт Злуки став історичним 
об’єднанням українських земель 
в одній державі. Він увінчав 
соборницькі прагнення українців 
обох частин України – Наддніпрян-
щини та Наддністрянщини – що-
найменше з середини XIX століття. 
Це була основоположна подія для 
українського державотворення.

З нагоди відзначення цієї події в за-
кладах культури Заводської ТГ було 
проведено ряд тематичних заходів ін-
формаційного, просвітницького та ви-
ховного характеру:

• дистанційна Тематична година з 
учнями 5-6 кл. образотворчого мис-
тецтва «Україна – наша Батьківщина»; 
дистанційна Виховна година з учнями 
філіалу Заводської ДМШ с.Піски «Я – 
частина великої Держави. Мої ціннос-
ті» (Заводська ДМШ);

• книжкова виставка «Україна під 

стягом соборності» (Пісківська сіль-
ська бібліотека); фото1 

• тематична бесіда «Соборна мати 
Україна – одна на всіх, як оберіг» (Піс-
ківський СБК); фото 2

• патріотична година «Соборність 
рідної землі – основа нації і держави» 
(Бодаквянська сільська бібліотека, Бо-
даквянський СБК); фото 3

• тематична поличка «В єдності 
сила народу, Боже нам єдність надай» 
(Нижньобудаківська сільська бібліоте-

ка, Нижньобудаківський СК);
• книжкова виставка «Вона – наш 

вибір, наша мрія, Соборна вільна 
Україна» (Пісочанський СК); фото 4

• відеовітання «Моя Соборна Украї-
на» (Заводський МБК №1); фото 5

• книжкова вистава «Соборній 
Україні слава і нині і повік» (Заводська 
міська бібліотека №1).; фото 6

• відеовітання «Україна єдина! Укра-
їна – це ми!» (Заводський МБК №2). 

Сьогодні Україна продовжує бо-

ротьбу за свою незалежність і собор-
ність, що є на порядку денному націо-
нальних завдань. 

Соборність передбачає не лише 
пам’ять про минуле, а й потребує згур-
тованої спільної праці та взаємодії в 
сучасній Україні, коли ми, з різних ре-
гіонів, спілкуємося, разом працюємо, 
створюємо знакове і важливе.

Ю. Краснолуцька,
нач.відділу культури і туризму 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ ЗАХОДИ

Холокост – особлива сторінка у сві-
товій історії. 27 січня,  у Міжнарод-
ний день пам’яті жертв холокосту, у 
Заводській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
весь освітній процес пройшов під 
гаслом «Пам’ятаємо. Це не повинно 
повторитися». 

Виставкою книг, запаленою свічкою 
у бібліотеці, годиною пам’яті про жах-
ливий геноцид цілого народу, проведе-
ною бібліотекарем школи Ковтун О.М. 
з учнями 6-А класу, розпочався цей 
день у школі. У всіх класах пам’ять заги-
блих вшанували хвилиною мовчання.

На уроках української мови і літе-
ратури, зарубіжної літератури були 
написані твори-есе, листи у майбутнє, 
здійснювалися міжпредметні зв’язки 
з подіями холокосту і літературними 
творами, складалися колажі, спіч у ма-
люнку, проведено гру «Колесо історії». 

На уроках математики, фізики, 
інформатики будували діаграми і 
знаходили відсоток знищених по 
країнах, розв’язували задачі на визна-
чення об’єму газу для страти людини 

(як дешево цінувалося життя людини), 
створювали буклети про холокост.

На уроках іноземної мови створю-
вали графіті та тему «Холокост», зна-
йомилися в Інстаграмі з щоденником 
дівчинки-підлітка, яку вбили під час 
холокосту.

Уроки історії були насичені ілю-
стративним матеріалом, проведен-
ням міні-диспутів, знайомством із 
місцевим матеріалом.

Для учнів початкових класів були 
проведені бесіди, здійснювалися екс-
курсії у шкільну бібліотеку на вистав-
ку книг. Ними було переглянуте відео 
«Місця пам’яті холокосту».

Як підсумок, у кожному класі звуча-
ли слова: «Не буває «вищих» чи «непо-
вноцінних» народів. Усі люди рівні».

Погрібняк В.І., 
заступник директора 
з навчальної роботи

ПАМ’ЯТАЄМО. ЦЕ НЕ ПОВИННО ПОВТОРИТИСЯ
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І знов, у котрий це вже раз,
Зійшлися ми в одній родині,
Щоб пом’януть той славний час,
Коли в офіру Батьківщині
Себе принесли кращі з нас.
Нема любові понад ту,
Що окропила кров’ю Крути,
І ту гарячу кров святу
Повік Вкраїні не забути.

29  січня  –  День  пам’яті  героїв  
Крут. Саме  там,     у  1918  році від-
бувся  бій,  що  на  довгі  роки  став  
одним  із  символів  боротьби  укра-

їнського народу за свободу і неза-
лежність.  29 січня 1918 року назва 
невеликої станції Крути, що роз-
ташована на  Чернігівщині  уздовж  
лінії  Бахмач-Київ,  ознаменувала  

відлік  нового духовного  злету  на-
ції,  який  уже  протягом  майже  
століття  є  національним симво-
лом для десятків поколінь борців за 
свободу та незалежність.

Подвиг українських юнаків під 
Крутами, що своєю кров’ю окропи-
ли святу землю в боротьбі за волю 
України, навічно залишиться в іс-
торії як символ національної честі. 
Вони – студенти, курсанти, школярі 
– виявилися у своєму патріотизмо-
ві вище за класові інтереси і, коли 

постала потреба, без вагань віддали 
молоде життя в ім'я волі свого на-
роду.  

Нехай пам'ять про наших геро-
їв, що загинули під Крутами, буде 
вічною. Це – символ нескореного 
духу нашої нації.

Класні керівники та учні 5-11 
класів провели тематичні виховні 
години (дистанційно) та учні 8-11 
класів взяли участь у поетичній 
сторінці до Дня пам'яті героїв Крут.

Валентина Самбур, 
педагог-організатор 

ОЗ «Заводська ЗОШ I-III ст. №1

 ІСТОРІЇ СЛІД ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ

 СПОРТ

29 січня 2021 року в новій 
спортивній залі Заводської 
ЗОШ №1 відбувся турнір 
з настільного тенісу 
на кубок міського голови 
Заводської територіальної громади. 
У змаганнях взяли участь сорок 
учасників – це школярі та студенти 
з міста Заводське та сіл Піски
 і Бодаква. Запекла боротьба 
точилася на всіх чотирьох 
тенісних столах.

Перемогу серед дівчат другий рік 
поспіль святкувала Ярослава Гейпель – 
студентка Лохвицького механіко-тех-
нологічного фахового коледжу ПДАА. 
Другою стала Герасимчук Тетяна із 
Пісківської ЗОШ, замкнула трійку 
призерів Момот Анастасія із Бодак-
вянської ЗОШ.

Не було рівних цього дня і Владис-
лаву Дуплію із Бодаквянської ЗОШ, 
який переміг всіх своїх суперників 
молодшої вікової групи. Друге місце, 
також, виборов учень Бодаквянської 
ЗОШ Гарний Артем. Третім у цій ка-
тегорії став учень Заводської ЗОШ №2 
Міхура Станіслав.

Окрасою турніру стала фінальна зу-
стріч хлопців старшої вікової групи, 
перемогу на «більше»-«менше» здобув 
Михайло Мироненко студент Ромен-
ського коледжу КНЕУ, який дотиснув у 
вирішальній партії Костоглода Сергія 

– студента Лохвицького механіко-тех-
нологічного фахового коледжу ПДАА, 
який став другим. Третє призове міс-
це у Шевченка Максима студента Лох-
вицького механіко-технологічного фа-
хового коледжу ПДАА.

Міський голова Віталій Сидоренко 
привітав учасників змагань, які по-
дарували чудове спортивне свято та 
вручив грошові винагороди призерам 
змагань, переможцям – кубки міського 
голови, а всім учасникам – солодощі. 

Віктор Мусієнко, 
начальнику відділу спорту

КУБОК МІСЬКОГО ГОЛОВИ З МІНІ-ФУТБОЛУ
30 січня 2021 року в місті Заводське на засніженому центральному 
стадіоні відбулися традиційні змагання з міні-футболу на кубок 
міського голови. На футбольному полі вели боротьбу вісім 
кращих спортивних колективів Лохвицького району. 

В групі А грали команди: «Харчовик» (Заводське), «Сула» (Бодаква), ФК 
«Лохвиця», «Прогрес» (Піски); група Б: ФК «Сенча», «Перемога» (Гиряві Іс-
ківці), «Сокіл» (Погарщина), «Газовик» (Заводське). Згідно з регламентом 
дві кращі команди з кожної групи виходили до півфіналу турніру. Півфіна-
лістами розіграшу кубка стали команди: Сенчі, Гирявих Ісківець, Бодакви, 
Заводського. Заводчани перемогли гирявоісковецьких футболістів із ра-
хунком 2:0, а бодаквянці перемогли сенчан із рахунком 3:1. 

У фінальній грі перемогу із рахунком 2:0 виборола більш досвідчена ко-
манда із Заводського, повернувши кубок до Заводського.

 Міський голова Віталій Сидоренко привітав учасників змагань та вру-
чив подарунки, а переможцям – кубок міського голови. 

Віктор Мусієнко, 
начальник відділу спорту 

КУБОК МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 2021




