
8 лютого Верховна Рада 
України проголосувала за 
Постанову про відзначення 
150-річчя з дня народження 
Лесі Українки (25 лютого 2021 
року) на державному рівні.

Велика дочка великої матері
Матір’ю Лесі Українки була 

письменниця Ольга Косач, що 
ставила на своїх роботах псев-
донім Олена Пчілка. Вона була 
активною учасницею проукраїн-
ського руху. Встановила сімей-
ною мовою спілкування україн-
ську мову і прищеплювала своїм 
дітям любов до української на-
родної пісні, казок і традицій. 
Дядьком Лесі Українки був відо-
мий український вчений, засно-
вник українського соціалізму 
– професор Михайло Драгома-
нов. Серед іншого, він розробив 
концепції народності літерату-
ри, боровся з псевдонародністю, 
провінційністю і обмеженістю 
літератури. Драгоманов значно 
вплинув на становлення Лесі 
Українки як письменниці. Свій 
творчий псевдонім поетеса запо-
зичила в свого дядька: Михайло 
Драгоманов підписував свої пу-
бліцистичні твори «Українець». 
Що стосується імені, то Лесею її 
лагідно кликали в сім’ї.

Цікаві факти з життя 
Лесі Українки

Вже 5-річною дівчинкою Леся 
почала писати драматичні тво-
ри, а у 9 — написала свій перший 
вірш «Надія». За переказами, ді-
вчинка написала його під старим 
ясеном біля в'їзної вежі замку 
Любарта у Луцьку, який нині іме-

нують Лесиним. До 5 класу Леся 
навчалася вдома, за програмою 
матері. Незважаючи на дивовиж-
ні здібності (а дівчинка навчила-
ся читати у 4 роки та легко опа-
новувала іноземні мови), мати 
вважала доньку відсталою. 

25 лютого 2021 року випо-
внилося 150 років від дня наро-
дження Лесі Українки – видат-
ної української письменниці та 
громадської діячки, однієї з цен-
тральних постатей національної 
культури. 

Ювілейний рік Лесі Українки 
– це нагода привернути увагу до 
творчості письменниці й актуалі-
зувати її спадок.

Леся Українка — українська 
письменниця, перекладачка, 
фольклористка, культурна діяч-
ка, співзасновниця літературного 
гуртка «Плеяда». В сучасній укра-
їнській традиції входить до пере-
ліку найвідоміших жінок давньої 
та сучасної України. Леся Укра-

їнка — одна з найвизначніших 
постатей в історії української лі-
тератури. По собі вона залишила 
великий літературний доробок 
- вражаючі поеми, прозові твори, 
вірші, публіцистичні статті, пере-
клади світової класики.

 З нагоди відзначення 150-річчя 
від дня народження української 
поетеси, Лесі Українки, в закла-
дах культури Заводської ТГ було 

проведено ряд тематичних захо-
дів інформаційного, виховного 
та просвітницького характеру:

- літературний калейдоскоп 
«Горить зоря над краєм» для сту-
дентів ВСП «Лохвицького меха-
ніко-технологічного фахового 
коледжу ПДАА» механіко-техно-
логічного відділення груп Т-21б 
і Т-22 б. На заході в бібліотеці 
студенти дізналися багато подро-

биць про життя поетеси. Малові-
домі факти із життя Лесі Україн-
ки викликали жваве обговорення 
серед студентів коледжу. Вони не 
тільки доповнювали, а й читали 
на пам'ять вірші Лесі Українки 
(Заводська міська бібліотека №1);

- читання поезії «Твої листи 
завжди пахнуть зов’ялими тро-
яндами…» у виконанні учасниці 
театральної студії «Калейдоскоп 
мрій » Анни Кучерявої (Завод-
ський міський будинок культури 
№1);

- книжкова виставка «Ти себе 
Українкою звала», Лесині читання 
«Світ краси Лесиного слова» (Бо-
даквянська сільська бібліотека);

- книжкова виставка «Ні, я 
жива, я буду вічно жити! Я в серці 
маю те, що не вмирає!» (Нижньо-
будаківська сільська бібліотека);

- віртуальна книжкова вистав-
ка «Вогонь її пісень не згасять 
зливи літ…» (Пісочанський СК). 

Виняткове значення творчос-
ті Лесі Українки в історії україн-
ської літератури полягає в тому, 
що вона збагатила українську по-
езію новими темами й мотивами, 
досконало володіючи катренами 
й октавами, сонетами й оригі-
нальними строфічними будова-
ми, використовуючи гексаметр, 
верлібр, п'ятистоповий ямб, вона 
збагатила строфіку, ритміку й 
метрику української поезії. На 
зламі ХІХ—ХХ ст., використову-
ючи мандрівні сюжети світової 
літератури, Леся Українка стала в 
авангарді творчих сил, що вивели 
українську літературу на широку 
арену світової літератури.

 Т. Яценко,
головний спеціаліст відділу 

культури і туризму
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 ІМЕНА

ДОРОГІ ЖІНКИ! НІЖНІ МАТЕРІ, ТУРБОТЛИВІ БАБУСІ, ЛЮБІ СЕСТРИ,  
КОХАНІ ДРУЖИНИ, МИЛІ ДОЧКИ Й ОНУЧКИ!

Сердечно вітаю вас із найпрекраснішим святом весни!
Ви – найдорожче, що є в житті кожного чоловіка! Охоронниці домашнього вогнища, берегині роду людського. Ви наро-

джуєте і виховуєте дітей, передаючи з покоління в покоління традиції високої духовності, культури, працьовитості. Ви спро-
можні підкорити цілий світ своєю рішучістю, безмежним терпінням та наполегливістю! Такі хоробрі й, водночас, такі тендітні 
— скільки всього тримається на ваших плечах! Від плекання домашнього вогнища, успішних ділових відносин, до важких 
та небезпечних спеціальностей, як то виробництво чи захист Батьківщини. Без вашої наполегливості неможлива розбудова 
спроможної та квітучої Заводської громади!

Ми дякуємо вам, любі жінки, що ви завжди поруч з нами, як оберіг, охороняєте близьких у домі, застерігаєте від буденних 
помилок, тримаєте мир і затишок у сімейному колі.

Дорогі жінки, саме ви даруєте нам ті крила, на яких чоловік здатен подолати любі перепони, захистити вашу жіночність.
Від усієї душі бажаю вам величезного щастя, любові і добра! Нехай поряд завжди буде міцний та впевнений чоловік, з яким 

будь-який буревій буде звичайною негодою. Будьте кохані та щасливі! Зі святом вас, любі жінки!
Віталій Сидоренко, міський голова 

ЛЕСІ УКРАЇНЦІ – 150
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ДОКУМЕНТИ
РІШЕННЯ РАДИ

  Пояснювальна записка до рішення
Про внесення змін до показників 

бюджету Заводської міської територі-
альної громади на 2021 рік

Згідно з листом від КНП «Лохвиць-
кий ЦПМСД» Лохвицької р.р. від 
18.02.2021 р. за №01-26/414

 В зв’язку з тим, що закупівля засобів 
захисту для забору біологічного матері-
алу буде проводитись у березні місяці 
перенаправити субвенцію на утримання 
об’єктів спільного користування чи лік-
відацію негативних наслідків діяльності 
об’єктів спільного користування, що пе-
редається з бюджету Заводської міської 
територіальної громади до бюджету Лох-
вицької міської територіальної громади , 
а саме:

КЕКВ 2220 квітень - 115 000,00 грн
КЕКВ 2210 березень + 45 000,00 грн
КЕКВ 2730 березень - 45 000,00 грн
КЕКВ 2730 квітень + 45 000,00 грн
КЕКВ 2274 березень -70 000,00 грн
КЕКВ 2274 квітень + 70 000,00 грн
КЕКВ 2220 березень +70 000,00 грн. 
Згідно з листом від відділу культури 

і туризму виконавчого комітету Завод-
ської міської ради від 16.02.2021 року 
за №34

 В зв’язку з завищеними об’ємами спо-
живання електричної енергії установами 
відділу культури і туризму виконавчого 
комітету Заводської міської ради вне-
сти зміни до річного розпису по КПКВ 
1014060 «Забезпечення діяльності пала-
ців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів» 
збільшити по КЕКВ 2273 «Оплата елек-
троенергії» на суму 255 000,00 грн (для 
оплати послуг постачання електричної 
енергії за січень-лютий 2021 року 170 
000,00 грн; для оплати послуг з розподі-
лу електричної енергії січень-лютий 2021 
року 85 000,00 грн), за рахунок змен-
шення резервного фонду бюджету фі-
нансового відділу виконавчого комітету 
Заводської міської ради КПКВ 3718710 
«Резервний фонд місцевого бюджету» 
КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» в 
сумі 255 000,00 грн.

Згідно з листом від відділу культури 
і туризму виконавчого комітету Завод-
ської міської ради від 15.02.2021 року 
за №32

 В зв’язку з недостатнім фінансуван-
ням установ бібліотек (в частині оплати 
праці працівників бібліотек в повному 
обсязі, а саме: доплата за вислугу років 
згідно постанови КМУ від 22.01.2005 р 
№84, надбавка за особливі умови робо-
ти згідно постанови КМУ від 30.09.2009 
р №1073) відділу культури і туризму ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради внести зміни до річного розпису по 

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності 
бібліотек» збільшити по КЕКВ 2111 «За-
робітна плата» на суму 125 000,00 грн; 
збільшити по КЕКВ 2120 «Нарахування 
на оплату праці» 28 000,00 грн, за раху-
нок зменшення резервного фонду бю-
джету фінансового відділу виконавчого 
комітету Заводської міської ради КПКВ 
3718710 «Резервний фонд місцевого бю-
джету» КЕКВ 9000 «Нерозподілені ви-
датки» в сумі 153 000,00 грн.

Згідно з листом від виконавчого 
комітету Заводської міської ради від 
17.02.2021 року за №03-10/379

 В зв’язку з проведенням капітального 
ремонту приміщення по вулиці Матро-
сова,12 внести зміни у видаткову частину 
бюджету загального фонду, а саме: змен-
шити видатки по КПКВ 0210180 «Інша 
діяльність у сфері державного управ-
ління» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» на суму 900 000,00 грн 
(по програмі «Розвитку у сфері держав-
ного управління на 2021 рік»); збільшити 
видатки по КПКВ 0210180 «Інша діяль-
ність у сфері державного управління» 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 
об’єктів» на суму 900 000,00 грн.

 Згідно з листом від виконавчого 
комітету Заводської міської ради від 
17.02.2021 року за №03-10/380

 В зв’язку з проведенням капітально-
го ремонту приміщення по вулиці Ма-
тросова,12 виконавчому комітету За-
водської міської ради внести зміни до 
річного розпису по КПКВ 0210180 «Інша 
діяльність у сфері державного управлін-
ня» збільшити по КЕКВ 3132 «Капіталь-
ний ремонт інших об’єктів» на суму 600 
000,00 грн за рахунок зменшення резерв-
ного фонду бюджету фінансового відділу 
виконавчого комітету Заводської міської 
ради КПКВ 3718710 «Резервний фонд 
місцевого бюджету» КЕКВ 9000 «Нероз-
поділені видатки» в сумі 600 000,00 грн.

Згідно з листом від виконавчого 
комітету Заводської міської ради від 
17.02.2021 року за №03-10/380

 В зв’язку з необхідністю оплати роз-
поділу електричної енергії та проведен-
ням процедури закупівель внести зміни 
до річного розпису по КПКВ 0216030 
«Організація благоустрою населених 
пунктів» збільшити по КЕКВ 2273 «Опла-
та електроенергії» на суму 365 000,00 грн, 
за рахунок зменшення резервного фонду 
бюджету фінансового відділу виконав-
чого комітету Заводської міської ради 
КПКВ 3718710 «Резервний фонд місцево-
го бюджету» КЕКВ 9000 «Нерозподілені 
видатки» в сумі 365 000,00 грн.

Згідно з листом від виконавчого 
комітету Заводської міської ради від 
17.02.2021 року за №03-10/380

Від 23.02.2021 р. № 1
Про внесення змін до показників
 бюджету Заводської міської те-

риторіальної громади на 2021 рік 
(16558000000)

Відповідно до пункту 23 частини 1 стат-
ті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», за погодженням 
постійної комісії Заводської міської ради 
з питань фінансів, бюджету, планування, 
соціально-економічного розвитку, інвес-
тицій та міжнародного співробітництва-
ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення третьої се-

сії Заводської міської ради восьмого скли-
кання від 24 грудня 2020 року №2 «Про 
бюджет Заводської міської територіальної 
громади на 2021 рік» згідно з додатками.

2. Організацію виконання даного рішен-
ня покласти на фінансовий відділ вико-
навчого комітету Заводської міської ради, 
контроль за його виконанням - на постій-
ну комісію Заводської міської ради з пи-
тань фінансів, бюджету, планування, соці-
ально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва. Додат-
ки є невід’ємною частиною цього рішення.

3. Зміни в бюджет внести у лютому 2021 
року. 

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

 В зв’язку з необхідністю здійснення 
виплат фізичним особам, соціальних по-
слуг та соціальних послуг з догляду на 
непрофесійній основі внести зміни до 
річного розпису по КПКВ 0213160 «На-
дання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з ін-
валідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги» збіль-
шити по КЕКВ 2730 «Інші виплати насе-
ленню» в сумі 147 000,00 грн, збільшити 
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім ко-
мунальних)» в сумі 3 000,00 грн, за ра-
хунок зменшення резервного фонду бю-
джету фінансового відділу виконавчого 
комітету Заводської міської ради КПКВ 
3718710 «Резервний фонд місцевого бю-
джету» КЕКВ 9000 «Нерозподілені ви-
датки» в сумі 150 000,00 грн.

Згідно з листом від виконавчого 
комітету Заводської міської ради від 
17.02.2021 року за №03-10/380

 В зв’язку з необхідністю відшкодуван-
ня перевезень залізничним транспортом 
пільгових категорій населення грома-
ди внести зміни до річного розпису по 
КПКВ 0213035 «Компенсаційні виплати 
за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян на залізничному транспорті» 
збільшити по КЕКВ 2730 «Інші виплати 
населенню» в сумі 100 000,00 грн за ра-
хунок зменшення резервного фонду бю-
джету фінансового відділу виконавчого 
комітету Заводської міської ради КПКВ 
3718710 «Резервний фонд місцевого бю-
джету» КЕКВ 9000 «Нерозподілені ви-
датки» в сумі 100 000,00 грн.

Згідно з листом від виконавчого 
комітету Заводської міської ради від 
18.02.2021 року за №03-10/385

 В зв’язку з необхідністю надання пільг 
з оплати послуг зв’язку окремим катего-
ріям населення громади внести зміни до 
річного розпису по КПКВ 0213032 «На-
дання пільг окремим категоріям грома-
дян з оплати послуг зв’язку» збільшити 
по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 
в сумі 35 000,00 грн, за рахунок змен-
шення резервного фонду бюджету фі-
нансового відділу виконавчого комітету 
Заводської міської ради КПКВ 3718710 
«Резервний фонд місцевого бюджету» 
КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» в 
сумі 35 000,00 грн.

Згідно з листом від виконавчого 
комітету Заводської міської ради від 
19.02.2021 року за №03-10/397

 В зв’язку з необхідністю виготовлен-
ня проєктно-кошторисної документа-
ції по капітальному ремонту проїжджої 
частини проспекту Миру внести зміни 
до річного розпису по КПКВ 0217461 
«Утримання та розвиток автомобіль-
них доріг та дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів місцевого бюджету» 
збільшити по КЕКВ 3132 «Капітальний 
ремонт інших об’єктів» в сумі 49 620,00 
грн за рахунок зменшення резервного 
фонду бюджету фінансового відділу ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради КПКВ 3718710 «Резервний фонд 
місцевого бюджету» КЕКВ 9000 «Нероз-
поділені видатки» в сумі 49 620,00 грн.

Згідно з листом від відділу освіти ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради від 17.02.2021 року за №77

 В зв’язку з проведенням поточного 
ремонту трьох кабінетів відділу освіти, 
які знаходяться в приміщенні Заводської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 внести зміни до річного розпису 
відділу освіти виконавчого комітету За-
водської міської ради по КПКВ 0611021 
«Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти» 
збільшити по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 
(крім комунальних)» на суму 299 980,00 
грн, за рахунок зменшення резервного 
фонду бюджету фінансового відділу ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради КПКВ 3718710 «Резервний фонд 
місцевого бюджету» КЕКВ 9000 «Нероз-
поділені видатки» в сумі 299 980,00 грн.

Згідно з листом від відділу освіти ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради від 17.02.2021 року за №77

 В зв’язку зі співфінансуванням «Про-
грами оздоровлення та відпочинку дітей 
на 2021 рік» внести зміни до річного роз-
пису відділу освіти виконавчого комі-
тету Заводської міської ради по КПКВ 
0613140 «Оздоровлення та відпочинок 
дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастро-
фи)» збільшити по КЕКВ 2282 «Окремі 
заходи по реалізації державних (регіо-
нальних) програм, не віднесені до захо-
дів розвитку» на суму 162 750,00 грн, за 
рахунок зменшення резервного фонду 
бюджету фінансового відділу виконав-
чого комітету Заводської міської ради 
КПКВ 3718710 «Резервний фонд місцево-
го бюджету» КЕКВ 9000 «Нерозподілені 
видатки» в сумі 162 750,00 грн.

Згідно з листом від відділу освіти ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради від 17.02.2021 року за №76

В зв’язку з виробничою необхідністю 
перенаправлення коштів під час заклю-
чення договорів на енергоносії по уста-
новах відділу освіти, внести зміни до 
річного розпису відділу освіти виконав-
чого комітету Заводської міської ради 
по КПКВ 0611021 «Надання загальної 
середньої освіти закладами загальної се-
редньої освіти» збільшити по КЕКВ 2275 
«Оплата інших енергоносіїв та інших ко-
мунальних послуг» на суму 12 000,00 грн; 
по КПКВ 0611010 «Надання дошкільної 
освіти» збільшити по КЕКВ 2275 «Опла-
та інших енергоносіїв та інших кому-
нальних послуг» на суму 8 800,00 грн за 
рахунок зменшення по КПКВ 0611021 
«Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти» 
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 
водовідведення» на суму 20 800,00 грн.

 Згідно з листом від відділу освіти 
виконавчого комітету Заводської місь-
кої ради від 22.02.2021 року за №87

 В зв’язку з виникненням особливих 
економічних обставин та соціальною 
напругою, що склалася з харчуванням 
дітей у закладах освіти, внести зміни до 
річного розпису відділу освіти виконав-
чого комітету Заводської міської ради 
по КПКВ 0611021 «Надання загальної 
середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти» збільшити по КЕКВ 
2230 «Продукти харчування» на суму 47 
100,00 грн та по КПКВ 0611010 «Надання 
дошкільної освіти» збільшити по КЕКВ 
2230 «Продукти харчування» на суму 29 
300,00 грн, за рахунок зменшення резерв-
ного фонду бюджету фінансового відділу 
виконавчого комітету Заводської міської 
ради КПКВ 3718710 «Резервний фонд 
місцевого бюджету» КЕКВ 9000 «Нероз-
поділені видатки» в сумі 76 400,00 грн.

Світлана ІЩЕНКО, 
начальник фінансового відділу



рік» 260099 грн, Міська програма «Розви-
тку настільного тенісу у місті Заводське на 
2020 рік» 7 000 грн.

Видатки по КПК 5012 «Проведення на-
вчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту» 

КЕКВ 2282«Окремі заходи по реалізації 
державних(регіональних) програм, не від-
несені до заходів розвитку» всого 23000 
грн, в т. числі: Міська програма «Розвитку 
міні-футболу у місті Заводське на 2020 рік» 
10 000 грн. Міська програма «Розвитку та 
підтримки спортсменів бойового мисте-
цтва «Дракон», кіокушин-карате, тхеквон-
до, муай-тай, кікбоксингу міста Заводське 
на 2020 рік» 13000 грн. 

Видатки по КПК 5041 «Утримання та 
фінансова підтримка спортивних споруд» 
11840 грн

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, об-
ладнання та інвентар» 5000 грн (придбан-
ня пральної машини).

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім кому-
нальних)» послуги охорони приміщення 
6840 грн.

Видатки по КПК 8230 «Інші заходи гро-
мадського порядку та безпеки»

КЕКВ 228 2«Окремі заходи по реалізації 
державних(регіональних) програм, не від-
несені до заходів розвитку» всього 80 000 
грн, в т.числі : Міська програма «Правопо-
рядок» 80 000 грн.

Видатки по КПК 1010 «Надання до-
шкільної освіти»

Видатки по Програмі фінансування до-
шкільних закладів освіти на 2020 рік ста-
новлять

10 140 365 грн (7 549 830 грн за рахунок 
субвенції з районного бюджету, 2 590 535 
грн за рахунок міського бюджету)

Кількість дітей по дитячих садках. Всьо-
го на кінець року: 212 чол було на початок 
233 чол.

Кількість груп – всього 11 (ДНЗ «Тере-
мок» - 4, ДНЗ «Малятко» - 7).

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 6 899 130 
грн. (на кінець року 71 тар ставка, було на 
початок року 75,95)

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» 1436728 грн (нарахування 22%)

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, об-
ладнання та інвентар» 160603 грн, в тому 
числі:

 придбання миючих засобів 21594 грн; 
придбання товарів дя поточного рем. при-
міщень (фарба, розчинники, та ін.)10230 
грн;придбання канцтоварів 7000 грн; при-
дбання господарського інвентаря та това-
рів (лампи, замки, переноски, відра, лотки, 
умивальник, унітаз 5752 грн; придбані до-
шки стелажі, стіл виробничий 40020 грн); 
придбано медикаменти 15990 грн, придбано 
подарунки для випускників ДНЗ 17500 грн. 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 
210223 грн.

Середня кількість пільговиків за рік 48 
чол. (100% оплата за харчування за раху-
нок бюджету м/ради).

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім ко-
мунальних)» – 801 439 грн, в тому числі: 
послуги інтернету – 2160 грн, послуги по 
ремонту побутової техніки – 5000 грн; по-
слуги з вогнегасного оброблення горищ-
них приміщень ДНЗ «Малятко» – 50030 
грн; роботи по врізці газопроводу по ДНЗ 
15889 грн; поточний ремонт електроме-
режі по ДНЗ «Теремок» 8612 грн;послуги 
з проведення дезінфекційних робіт 3714 
грн; послуги по встановленню системи 
протипожежного захисту по ДНЗ «Малят-
ко» 136211 грн, по ДНЗ «Теремок» 121244 
грн;послуги по поточному ремонту сис-
теми водовідведення ДНЗ «Теремок 14770 
грн; послуги з поточного ремонту газово-
го обладнання в теплогенераторній ДНЗ 
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Додаток до рішення п’ятої сесії Заводської 
міської ради восьмого скликання № 2 

від 23 лютого 2021 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2020 РІК

Бюджет Заводської міської ради на 2020 
рік затверджений рішенням п’ятдесят пер-
шої сесії міської ради сьомого скликання 
20.12.2019 року. Протягом звітного року 
до планових показників вносилися зміни 
як до доходної так і до видаткової частини 
бюджету.

Всього за рік до бюджету Заводської 
міської ради надійшло коштів по загально-
му фонду у сумі 32 692 447,00 грн. при уточ-
неному плані 33 985 737,00 грн, що стано-
вить 96%; по спеціальному фонду бюджету 
за рік надійшло 2 931 885,00 грн при уточне-
ному плані плані 741885,00 грн, що стано-
вить 134%. В тому числі по податках (аналіз 
виконання плану по доходах додається).

 Всього за 2020 рік профінансовано ви-
датків на суму по загальному фонду 29 380 
491 грн; по спеціальному фонду 6 737 419 
грн, в тому числі: (02фонд на харчування 
дітей за рахунок батьківської плати 184756 
грн); 1000грн (03фонд спонсорські кошти 
для ДНЗ №1«Малятко»); 6 551 663,00 грн 
(07 фонд капітальні видатки за рахунок 
передачі коштів із загального до спеціаль-
ного фонду).

 Видатки на КПК 0150 «Організаційне , 
інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради, 
міської, селищної, сільської рад та їх вико-
навчих комітетів» на 2020 рік заплановано 
в сумі 7 454 961 грн використано 7 009 736 
грн, що становить 94%.

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 5 498 084 
грн (нараховується заробітна плата 19 по-
садовим особам місцевого самоврядуван-
ня (10 держ.служ) та 9 працівникам )

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» 1 195 478 грн (нарахування 22%) .

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, об-
ладнання та інвентар» використано 133 
515грн, в тому числі: придбання канцтова-
рів, журналів обліку 9156 грн, картриджів, 
тонерів 9451 грн; придбання фарби та ма-
теріалів для ремонту 6248 грн ; придбання 
запчастин до автомобіля 11260 грн ; при-
дбання бензину та газу для автомобілів 
міської ради 37 196 грн; придбання мию-
чих засобів 312 грн, аптечка медична 343 
грн, насоса водяного 2533 грн,оргтехніки 
та комплектуючих до оргтехніки (силовий 
блок, системна плата, модуль пам’яті, моб. 
телефон) 33581 грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім кому-
нальних)» – 85 330грн, в тому числі: (по-
слуги охорони 8400  грн; інформаційне 
забезпечення, ключі, обслуговування про-
грам, постачання пакету оновлень програ-
ми «Іспро», послуги по реєстрації в про-

грамному комплексі «Місцеві бюджети», 
адміністрування, обслуговування програ-
ми «МЕДОК» 15480 грн; послуги зв’язку та 
інтернету 8272 грн; друк інформаційного 
бюлетеня 23832 грн ; послуги віртуального 
хостингу 1755 грн, послуги банку 7000 грн, 
обов’язкове страхування від нещасних ви-
падків та обов’язкове страхування цивіль-
ної відповідальності власників транспорт-
них засобів 1275 грн).

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 
2263 грн;

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 
34037грн;

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 
59359 грн;

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реаліза-
ції державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку» 1670 грн 
(послуги по навчанню спеціаліста з питань 
публічних закупівель 1670 грн).

 КПК 0180 «Інша діяльність у сфері дер-
жавного управління» заплановано 554 502 
грн виконано 552 403 грн, що становить 
99% (проведено придбання вікон, сітки, 
грат, дверей на суму 99897 грн, здійснено 
послуги з вогнегасного оброблення го-
рищних приміщень Заводської амбулато-
рії №1 24824 грн, поточний ремонт при-
міщення АЗПСМ №1 в сумі 125118грн, 
поточний ремонт водопровідної та кана-
лізаційної мережі АЗПСМ № 1 20000 грн, 
послуги по встановленню системи проти-
пожежного захисту АЗПСМ № 1 на суму 
118843 грн, поточний ремонт системи вен-
тиляції АЗПСМ на суму 50353 грн, при-
дбаний душовий бокс на суму 6669 грн для 
амбулаторії.

 У 2020 році були реалізовані чотири 
проєкти громадського бюджету:

1. «Інтерактивна підлога» – сучасне ін-
новаційне диво! /Упровадження проекцій-
ної системи навчання, що сприяє розвитку 
здібностей дошкільників/. Відповідно по 
проєкту придбано комплект інтерактивної 
проекції (105 000,00 грн).

2. «Організація сучасного предметно-
розвивального середовища як запорука 
різнобічного розвитку дітей дошкільного 
віку». По проєкту придбано ігрове облад-
нання, яке встановлено на території ДНЗ 
«Малятко» (198 650,00 грн).

3. «Комп’ютеризована шкільна бібліоте-
ка – це оперативне і повноцінне забезпе-
чення інформаційних, науково-дослідних, 
освітніх, культурних та інших потреб ко-
ристувачів бібліотеки». По проєкту при-
дбано та передано у бібліотеку ЗОШ №2 
необхідне комп’ютерне обладнання (34 
228,00 грн).

4. «Оновлення комплекту звукопідси-
люючої апаратури для організації вихов-
ного процесу у школі та всебічного розви-
тку учнів».

По проєкту придбано та передано у 
ЗОШ №1 акустичну апаратуру (98 880,00 
грн).

КПК 4060 «Забезпечення діяльності па-
лаців і будинків культури, клубів, центрів 

Від 23.02.2021 р. № 2 
Про затвердження звіту про виконання 

бюджету Заводської міської ради 
за 2020 рік.

Керуючись пунктом 23 частини 1 стат-
ті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», заслухавши та об-
говоривши звіт начальника фінансового 
відділу виконавчого комітету Заводської 
міської ради Іщенко С.О. про виконання 
бюджету Заводської міської ради за 2020 
рік, ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити звіт про виконання бюдже-
ту Заводської міської ради за 2020 рік по до-

ходах у сумі 35 624 332,00 грн, в тому числі:
- доходи загального фонду 32 692 447,00 

грн.;
- доходи спеціального фонду 2 931 

885,00 грн.
2. Затвердити звіт про виконання бю-

джету Заводської міської ради за 2020 рік 
по видатках у сумі 36 117 910,00 грн, в тому 
числі:

- видатки загального фонду 29 380 
491,00 грн.;

- видатки спеціального фонду 6 737 
419,00 грн.

3. Пояснювальна записка додається.
Віталій СИДОРЕНКО, 

міський голова 

дозвілля та інші клубних закладів» при 
плані 2 827 584 грн використано 2 193 304 
грн, що становить 78% ( за рахунок суб-
венції 1 130 360 грн, за рахунок міського 
бюджету 1 062 944грн)

Видатки по «Програмі розвитку культу-
ри та творчості в м. Заводське на 2020 рік» 
– 2 857 58 4грн.

 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 1 481 828 
грн (20,5 тар. ставок)

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» 315 682 грн (22% нарахування ).

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, об-
ладнання та інвентар» 30 161 грн, в тому 
числі: придбання матеріалів для поточно-
го ремонту (фарба, розчинники 2487 грн; 
електропилка для МБК №2 2240 грн; при-
дбано полиці, подіум на суму 2915 грн; по-
дарунки та квіти до свят на суму 7940 грн );

КЕКВ 2240«Оплата послуг (крім кому-
нальних)» 103684 грн, в т.ч. (участь у кон-
цертних заходах 1117 грн; послуги по пе-
ревезенню пасажирів 4550 грн; організація 
заходів до дня міста 85000 грн; послуги з 
технічного обслуговування комп’ютерної 
техніки 17000 грн).

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 
водовідведення» 3215 грн ;

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 
254181 грн ;

Видатки по КПК 9710 «Субвенція з МБ на 
утримання об’єктів спільного користуван-
ня чи ліквідацію негативних наслідків ді-
яльності об’єктів спільного користування»

 КЕКВ 2620 «Поточні трансферти орга-
нам державного управління інших рівнів» 

 145 595грн, в тому числі :відновлення 
телефонних мереж, установка та налад-
ка міні –АТС з підключенням внутрішніх 
абонентів мережі зв’язку в приміщен-
ні поліклінічного відділення Заводської 
АЗПСМ №1 12500 грн;придбання тестів 
та засобів індивідуального захисту 100 000 
грн; придбання препаратів інсулінів для 
хворих на цукровий діабет 20 000 грн.; пе-
редано кошти для придбання душової ка-
біни і пральної машини 13095 грн.

Видатки по КПК 3242 «Інші заходи у 
сфері соціального захисту і соціального за-
безпечення– 879807 грн, в т. ч. КЕКВ 2730 
«Інші виплати населенню» 879807,00 грн

«Комплексна програма соціального за-
хисту населення у м.Заводське на 2020р», 
а саме:

- надання матеріальної допомоги мало-
забезпеченим громадянам по рішенню ви-
конавчого комітету міської ради 421 805,00 
грн;

- надання матеріальної допомоги учас-
никам ОС на сході України 62000,00грн;

- надання матеріальної допомоги учас-
никам бойових дій на території інших дер-
жав та вдовам, які проживають в м. Завод-
ське 44000,00 грн;

- надання матеріальної допомоги на по-
ховання громадянам міста, які на момент 
смерті ніде не працювали і не були зареє-
стровані в центрі зайнятості 82507 грн;

- надання матеріальної допомоги грома-
дянам, які закінчили школу, або коледж з 
відзнакою 12 000,00 грн;

- надання матеріальної допомоги учас-
никам війни (1941-1945рр) 12 000,00 грн;

- надання матеріальної допомоги учас-
никам ліквідації аварії на ЧАЕС 50000,00 
грн.

Видатки по КПК 5011 «Проведення на-
вчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту»

 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реаліза-
ції державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку» всого 327 
099 грн, в тому числі: 

Міська програма «Розвитку боксу» – 60 
000 грн.

Міська програма «Розвитку аматор-
ського футболу у місті Заводське на 2020 
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«Малятко» 189323 грн, ДНЗ «Теремок» 
155287 грн.; поточний ремонт огорожі 
ДНЗ «Малятко» 10083 грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 
3559 грн (оплата відряджень та прохо-
дження курсів підвищення кваліфікації)

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 
водовідведення» 46739 грн ;

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 
136156 грн ;

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 
442176 грн ;

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв 
та інших комунальних послуг» 2613 грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 995 
грн (податок на воду).

Видатки на КПК 6030 «Організація бла-
гоустрою населених пунктів» 5 848 506 грн.

КЕКВ 2111«Заробітна плата» 1 511 651 
грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» 352 200 грн (нарахування 22%).

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, об-
ладнання та інвентар» 174 299 грн, в тому 
числі: придбання бензину, масла 29202 грн 
(для косіння трави та для підрізання де-
рев); господарських товарів, запасних час-
тин, фарби 32274 грн, урни , придбано лав-

ки паркові 34200 грн, фарба для дорожньої 
розмітки 14760 грн, лампи світлодіодні, 
світильники 29140 грн, огорожа на полі-
гоні 198259 грн, розсада квітів та саджанці 
віком більше одного року 27690 грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім кому-
нальних)» 1 387 450 грн. В тому чисі: (по-
слуги з видалення сухостійних та фаутних 
дерев 40000 грн; поточний ремонт елек-
тричних мереж 398 998 грн; земляні ро-
боти на полігоні у с. Вишневе 159999 грн; 
поточний ремонт свердловини 163 347 грн; 
поточний ремонт водопровідної мережі по 
вул. Робітничій 182961 грн, виготовлення 
проектно-кошторисної документації за 
об’єктом «Меморіал пам’яті» 12000 грн; 
виконання послуг за об’єктом «Меморіал 
пам’яті» 187538 грн, художні роботи по 
гранітному каменю 27000 грн).

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 
480305грн (зовнішнє освітлення вулиць)

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні транс-
ферти підприємствам (установам, органі-
заціям)» всього – 1 942 600 грн, кошти пе-
редані КП «Комунсервіс», як одержувачу 
бюджетних коштів по мережі.

КПК 7461 «Утримання та розвиток ав-
томобільних доріг та дорожньої інфра-

структури за рахунок коштів місцевого 
бюджету 1 379 205 грн. 

Видатки на КПК 7680 «Членські вне-
ски до органів місцевого самоврядування» 
сплачені в розмірі 4832 грн (у тому числі до 
Асоціації міст України 3221 грн; до Асоціа-
ції міст Полтавщини 1611 грн).

Видатки на КПК 7131 « Здійснення за-
ходів із землеустрою» 104175 грн (оплата 
послуг за експертну грошову оцінку зе-
мельної ділянки по вул. Ватутіна, 59 2000 
грн; виготовлення технічної документа-
ції з нормативно-грошової оцінки землі 
102174 грн).

На проведення місцевих виборів вико-
ристано з державного бюджету 651737 грн 
та з місцевого бюджету 18884 грн. (при-
дбання засобів захисту під час голосуван-
ня).

Спеціальний фонд
07 фонд
Видатки на КПК 6020 «Забезпечення 

функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні по-
слуги» передані кошти для КП «Комунсер-
віс» 1500 000 придбання сміттєвоза з бо-
ковим завантаженням на базі МАЗ – 4371, 

та придбання, 49000 грн придбання насоса 
вакуумного.

Видатки на КПК 7310 «Будівництво 
об’єктів житлово-комунального госпо-
дарства» виконані роботи по будівництву 
водогону по вул. Польовій на суму 769362 
грн, здійснення технічного нагляду за 
об’єктом на суму 9621 грн, та авторський 
нагляд 4263 грн.

Видатки по КПК 9750 «Субвенція з міс-
цевого бюджету на спів фінансування ін-
вестиційних прєктів» передано кошти на 
спів фінансування будівництва школи №1 
в сумі 3 332 773,30 грн.

Видатки по КПК 9770 «Інші субвенції 
з місцевого бюджету» передано кошти на 
придбання шкільного автобуса 198905,71 
грн 

02 фонд 
Видатки по КПК 1010 «Надання до-

шкільної освіти» використано КЕКВ 2230 
-184756 грн (хорчування дітей у ДНЗ за ра-
хунок коштів батьків).

03 фонд
Видатки по КПК 1010 «Надання дошкіль-

ної освіти» використано КЕКВ 2210 ви-
користано 1000 грн (для ДНЗ «Малятко»).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2020 РІК

Від 23.02.2021 р. № 4
Про затвердження звіту про виконання 

бюджету Пісківської сільської ради  
за 2020 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 стат-
ті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», заслухавши та об-
говоривши звіт начальника фінансового 
відділу виконавчого комітету Заводської 
міської ради Іщенко С.О. про виконання 
бюджету Пісківської сільської ради за 2020 
рік, ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити звіт про виконання бю-
джету Пісківської сільської ради за 2020 

рік по доходах у сумі 6 956 315,00 грн, в 
тому числі:

- доходи загального фонду – 6 665 659,00 
грн.;

- доходи спеціального фонду – 290 
656,00 грн.

2. Затвердити звіт про виконання бю-
джету Пісківської сільської ради за 2020 
рік по видатках у сумі 6 884 837,00 грн, в 
тому числі:

- видатки загального фонду – 6 416 
898,00 грн.;

- видатки спеціального фонду – 467 
939,00 грн.

3. Пояснювальна записка додається.
Віталій СИДОРЕНКО, 

міський голова 

Додаток до рішення п’ятої сесії Заводської 
міської ради восьмого скликання 

№ 4 від 23 лютого 2021 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТУ ПІСКІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗА 2020 РІК

Пісквська сільська рада знаходиться 
за адресою с. Піски Лохвицького району 
Полтавської області.

На території сільської ради розташо-
вані наступні установи, які підпорядко-
вані сільській раді: Пісківській сільський 
будинок культури, Пісківський ЗДО «Че-
бурашка».

Середня чисельність працюючих по 
установах сільської ради становить 30 
чол., Бухгалтерський облік в бюджетній 
установі Пісківської сільської ради ве-
деться шляхом застосування меморіаль-
но-ордерної форми обліку..

По доходах загального фонду при пла-
ні 65042650,00 грн. надійшло 6665659,00 
грн., що становить 102,48% виконання. 

Перевиконання плану виникло за ра-
хунок надходження понадпланових пла-
тежів за оренду землі з юридичних осіб, 
земельного податку з юридичних осіб, 
єдиного податку з фізичних осіб, єдино-
го податку з сільськогосподарського ви-
робництва

По доходах плата за землю (18010500) 
при плані надходжень 541100,00 грн. 
надійшло 565626,0 грн. що становить 
104,53%; 

По доходах (18010600) при плані 
надходжень 2415000,00 грн. надійшло 

2553273,00 грн., що становить 105,73% 
виконання;

По єдиному податку (18050400) при 
плані надходжень 250000,00 грн. надійшло 
288823,00 грн, що становить 115,53% вико-
нання. 

По єдиному податку (18050500) при 
плані надходжень 900000,00 грн. надійшло 
957270,00 грн, що становить 106,36% вико-
нання. 

Підприємства, від яких надходять ко-
шти по платі за оренду землі ТОВ АФ 
«ЧБГ», СФГ «Еко-Край», ПАТ «РВС 
БАНК», ТОВ «КАІС», СФГ «Щуров В.С.» , 
СФГ «Орошан В.Г»

По доходах спеціального фонду при 
плані 336000,00 грн., надійшло 290656,00 
грн, що становить 87% виконання. 

Недовиконання по спеціальному фонду 
виникло за рахунок не сплати батьківської 
плати за дитсадок ( в зв’язку з карантином) 
та повернення іншої субвенції в зв’язку з її 
невикористанням.

Видаткова частина бюджету по загаль-
ному фонду виконана в сумі 6416898,00 
грн. при плані 6555982,00 грн., що стано-
вить 97,88 % виконання.

По КПК 0111010 «Надання дошкільної 
освіти» проведено фінансування ЗДО «Че-
бурашка» при плані 1788237,00 грн. вико-
нано 1782847,00 грн, що становить 99,7 % 
виконання.

По культурі КПК 0114060 «Забезпечен-
ня діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних 
закладів» при плані 390789,00 грн., вико-
ристано - 386184,00 грн. – 98,82 %. 

По КПК 0110150 «Організаційне, ін-
формаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності облас-
ної ради, районної ради, районної у місті 
ради(у разі її створення), міської, селищ-
ної, сільської рад» використано кошти в 
сумі 3082404,00 грн. при запланованих 
3089282,00 грн, що становить 99,78% ви-
конання.

По громадських роботах КПК 0113210 
«Організація та проведення громадських 
робіт» використано кошти в сумі 16692,00 
грн. при запланованих 17100,00 грн, що 
становить 97,61% виконання 

-оплата праці громадянам залучених на 
громадські роботи (2 чоловіки) по впоряд-
куванню території сільської ради, а саме 
проводилося викошування бур’янів.

По КПК 0113242 «Інші заходи у сфері 
соціального захисту і соціального забезпе-
чення» використано кошти в сумі 34200,00 
грн. – 100% виконання, в т. ч. для :

- виплати матеріальної допомоги на лі-
кування та поховання згідно програми 
«Турбота»-14500,00;

- виплати допомоги учням (переможцям 
районних та обласних олімпіад) згідно про-
грами «Обдарована дитина» – 1700,00 грн;

- виплати матеріальної допомоги чорно-
бильцям та афганцям – 18000,0 грн.

По КПК 0116030 «Організація благо-
устрою населених пунктів» використано 
кошти в сумі 217435,00 грн при заплано-
ваних 218030,00 що становить 99,79% ви-
конання.

По КПК 0115011 «Проведення навчаль-
но-тренувальних зборів і змагань з олім-
пійських видів спорту» використано ко-
шти в сумі 14619,00 грн.  – 100% виконання

По КПК 0117680 «Членські внески до 
асоціацій органів місцевого самовряду-
вання» використано кошти в сумі 10000,00 
грн.  100% виконання

По КПК 0117461 «Утримання та роз-
виток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів міс-
цевого бюджету» використано кошти в 
сумі 49985,00 грн.  100% виконання (про-
ведення поточного ремонту дороги по вул.
Дружба).

 По КПК 0116020 «Забезпечення функ-
ціонування підприємств, установ та ор-
ганізацій, що виробляють, виконують та/
або надають житлово-комунальні послу-

ги» використано кошти в сумі 48999,00 
грн при плані 49100,00 грн, що становить 
99,79% (передано на фінансування КП 
«Артополот» Пісківської сільської ради).

 По КПК 0117130 «Здійснення заходів із 
землеустрою» використано коштів на суму 
201580,00 грн, при плані 201600,00, що ста-
новить 99,99% виконання (встановлення 
меж с.Піски).

По КПК 0119710 «Субвенція з місцевого 
бюджету на утримання об`єктів спільного

користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об`єктів спільного ко-
ристування» використано коштів на суму 
108412,00, при плані 214150,00 грн, що ста-
новить 50,62 % виконання, а саме:

- передано на відділ освіти 17262,00;
- передано на ЦРЛ 51250,00;
- передано на АЗПСМ 39900,00.
 По КПК 0119730 «Субвенція з місце-

вого бюджету на фінансове забезпечен-
ня будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загально-
го користування місцевого значення, ву-
лиць і доріг комунальної власності у насе-
лених пунктах використано коштів в сумі 
339665,39 грн., при плані 350000,0 грн., що 
становить 97,05% виконання, а саме:

-поточний ремонт дороги Млини-Піски 
та Піски- Бодаква-Верішальне.

 По КПК 0119770 «Інші субвенції з міс-
цевого бюджету» використано коштів в 
сумі 115661,00 грн, при плані 120661,00 
грн., що становить 95,86% виконання, а 
саме: 

 - на утримання Токарівського МПО 
-50000,0 грн

 - на виплату заробітної плати староста-
ту-65661,00 грн. 

 По спеціальному фонду (07ф ): 
 По КПК 0111010 ЗДО «Чебурашка» ви-

користано кошти в сумі 371786,00 грн. при 
плані 403477,00 ,що становить - 92,15% 

виконання
 -проведено капітальний ремонт ганків 

та водовідвідної системи у дитсадку.
 По КПК 0117330 Будівництво інших 

об`єктів соціальної та виробничої інфра-
структури комунальної власності вико-
ристано кошти в сумі 76473,00 грн. – 100% 
виконання – проведено реконструкцію ву-
личного освітлення.

Дебіторська та кредиторська заборгова-
ність на 01.01.2021 відсутня.
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 ЗАХОДИ

20 лютого… День Героїв Небесної 
Сотні. Ця дата – кривава незагойна 
рана на сторінках історії нашої 
держави. Зринають у пам’яті і 
в наших серцях ті жахливі події, 
що відбулися на вулиці Інститутській у 
Києві. Ми вшановуємо пам'ять справ-
жніх героїв, 
котрі змінили хід історії нашої 
країни,  віддали своє життя під час 
Революції Гідності, захищали ідеали 
демократії, відстоюючи права і свободи 
людей, європейське майбутнє України.

 І хоч уже не одна зима віддаляє нас 
від тих подій, але кожного разу лютне-
ві дні 2014 року знову і знову важким 
спогадом відгукуються в наших серцях.

З метою вшанування подвигу учасників 
Революції Гідності та виховання в учнів 
почуття патріотизму і гордості за свою 
державу в ОЗ «Заводська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1» було проведено 
цикл тематичних заходів.

Людина, гідність, справедливість, муж-
ність, героїзм, незалежна держава, бо-
ротьба за її волю – ось головні слова, що 
червоною ниткою пройшли в темі загаль-
ношкільної радіолінійки, яку підготували 
та провели учні 9-Б класу разом з педаго-
гами-організаторами Самбур В.О. та Вер-
хівською І.І.. 

У 5-11 класах відбулися інформаційні 
години на тему «Революція Гідності», а та-

кож години спілкування: «Небесна сотня. 
Герої, які змінили хід історії України», «Ми 
гідні сини і доньки своєї неньки-України», 
«Хто за свободу вийшов проти смерті, 
тому немає смерті на землі», на яких го-
ловною думкою прозвучали слова: Україна 
– це територія гідності і свободи!

Крім того учні школи переглянули до-
кументальний фільм із серії «Зима, що нас 
змінила» та обговорили події, відображені 
у фільмі. Зображення на екрані та прони-

кливі слова у багатьох присутніх виклика-
ли сльози на очах. Патріотичне піднесення 
збудило в серцях дітей найщиріші почут-
тя. Вони відчули себе частиною історії, що 
твориться разом з ними.

20 лютого – пам’ятний день, коли вша-
новують в Україні подвиг учасників Рево-
люції Гідності та увічнюють пам’ять Героїв 
Небесної Сотні. 

До цієї події в бібліотеці нашої школи 
була створена тематична виставка-реквієм 

«Небесна сотне, ви тепер святі!».
 Свіча і ангели…
 Молитва
 Майдан вселюдний обіймає.
 Нехай повторюють вуста:
 «Повік герої не вмирають...»

Н.Чабак, 
заступник директора 

з виховної роботи ОЗ «Заводська 
ЗОШ I-III ст. №1»

НЕ ЗАБУДЕМО ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

15 лютого минула 32-га річниця 
виведення військ з країни Афганіс-

тан, коли останній солдат, гідно 
виконавши свій інтернаціональний 

обов’язок, залишив афганську зем-
лю, таку далеку і близьку водночас, 
таку чужу і таку рідну…

Історія Афганського конфлікту не-
проста і багато в чому драматична: 
у ній переплелись дружні відносини 
країн і їх збройне протистояння, щира 
взаємодопомога один одному і найгру-
біші прорахунки політиків. Але одне 
можна сказати точно: хлопці, які йшли 
на цю війну, були героями. За кожним 
воїном-афганцем – своя доля, свій 
життєвий подвиг, свій крок у безсмер-
тя. У страхітливому полум’ї тієї війни 
вони пізнали ціну життя, ціну справж-
ньої чоловічої дружби, ціну взаємови-
ручки і взаємопідтримки, склали екза-
мен на зрілість, мужність і гідність.

Афганська війна тривала майже 10 
років. У ній взяли участь більш ніж 
160 тисяч українських військовослуж-
бовців, понад 3000 з яких загинули, 72 
зникли безвісти, близько 4000 отри-
мали інвалідність. Вона залишила не-
виліковну рану у серцях тих, хто брав 
участь у бойових діях, хто втратив дру-
зів, синів чи батьків.

До 32-ї річниці було проведено цикл 
тематичних та історичних заходів 
«Вахта пам’яті» у закладах культури 
Заводської територіальної громади:

- відеоекскурс «АФГАН…Який 
він?//спогади воїнів-афганців м. За-

водське – 2021» (Заводський МБК №1);
- година пам'яті: «Афганістан живе в 

моїй душі і чується безсонними ноча-
ми» (Пісківський СБК);

- відеоряд вітань учасникам бойо-
вих дій на території країни Афганістан 
(Бодаквянський СБК);

- книжкова виставка-реквієм «Од-
вічний біль душі – Афганістан» (Пісо-
чанський СК);

- перегляд хроніки «Афганістан 
1979-1989 рр.» (Пісківська сільська бі-

бліотека);
- година пам'яті «Під небом Афга-

ну» та книжкова виставка «Афганістан 
живе в моїй душі і чується безсонними 
ночами» (Бодаквянська сільська біблі-
отека);

- історична година пам'яті «Афганіс-
тан: подвиг, біль, пам'ять…» (Нижньо-
будаківська сільська бібліотека).

Пішла в історію Афганська війна… 
Всі, хто воював на чужині, особливо 
відчувають справжню ціну мирного 

життя. Їх досвід, високі моральні якос-
ті, активна громадянська позиція, про-
фесіоналізм і надалі слугують утвер-
дженню миру на рідній землі. 

… Ми повинні виявляти розуміння 
до тих, хто пройшов через цю війну, і 
для кого вона триває й досі… У спога-
дах, у снах, у думках... Вони цього за-
слуговують!

Ю.В. Краснолуцька, 
начальник відділу культури

 і туризму

ВАХТА ПАМ’ЯТІ
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 ФЕСТИВАЛЬ ГУМОРУ

Світ сміху – це особливий світ. 
Це світ, у якому навіть зажурені 
очі раптом починають сміятися. 
Медики стверджують, що сміх 
продовжує життя людини, покращує 
її здоров’я, а психологи абсолютно 
погоджуються із тими, хто притри-
мується думки про користь гумору 
і сміху для психічного здоров’я, 
позитивного спілкування, 
успіху в усіх сферах життя. 
Вмілий і дотепний жарт 
є справжнісіньким мистецтвом. 

Відділ освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради провів перший 
етап обласного фестивалю-конкурсу 

«ГуморFEST», мета якого – розвиток 
дитячого та молодіжного гуморис-
тичного руху, виявлення та підтримка 
юних обдарувань, їх цілеспрямований 

розвиток та організація змістовного 
дозвілля учнівської молоді. Цьогорічна 
тема фестивалю: «Світ навиворіт». Ви-
ступи команд  тривалістю до 8 хвилин, 

знятий одним загальним планом, без 
монтажу, завантажений на YouTube.  
Оцінювання виступів команд здійсне-
но у дистанційному форматі.

У фестивалі взяли активну участь 
всі школи нашої громади.

Актуальність виступів, імпровіза-
ція, дотепність, кмітливість, артистизм 
учасників,  якісне музичне оформлен-
ня, художній рівень виконання,   ори-

гінальність постановки – за такими 
критеріями оцінювали виступи  учас-
ників.  Всі команди порадували дотеп-
ним гумором, жартівливими піснями, 
сценічною майстерністю. З впевненіс-
тю можна сказати що наша молодь ба-
гата на  усмішку, силу, здоров’я, правду 
і мораль. Нікого не залишив байду-
жим артистизм та дотепність коман-
ди «Смайл» ОЗ «Заводська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1» (керівники Верхівська 
І.І. та Самбур В.О.,) оригінальність та 
чудовий пісенний матеріал команди 
«Супер-квест» Пісківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (керівники Хоменко Л.М., 
Руденко О.А., Саморай А.М.,) пози-
тивний та дружній настрій команди 
«Міленіум» Заводської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №2 (керівник Міняйло О.М.,). 

На жаль, по об’єктивних причинах, ко-
манда Бодаквянського НВК не змогла 
взяти участь у фіналі.

Щиро дякуємо всім командам за 
приємні хвилини радості і усмішок. Ба-
жаємо вам щирого сміху! Добрих жар-
тів! Веселих і доброзичливих друзів! Та 
нових дотепних вигадок і винаходів!

Відділ освіти виконавчого 
комітету Заводської міської ради

БАГАТІ НА УСМІШКУ, СИЛУ, МОРАЛЬ

Життя постійно вносить корективи 
в робочі будні. Останнім часом ми 
всі до цього звикли і навчилися 
бачити плюси та мінуси в карантин-
них обмеженнях. А студенти завжди 
знайдуть вихід з будь-якої ситуації.

Під час написання дипломних робіт 
студенти четвертого курсу ВСП «Лох-
вицький механіко-технологічний фа-
ховий коледж Полтавської державної 
аграрної академії» працювали над роз-
рахунками, консультувалися з викла-
дачами спецдисциплін, використовую-
чи дистанційні технології, виконували 

креслення. І як результат – стовідсот-
ковий захист дипломних робіт.

Зі студентами онлайн-консультації 
проводили викладачі циклової комісії 
технологічних дисциплін та керівники 
дипломних робіт: Богдан Н.М., Буглак 
О.М., Корнієнко Л.В., Кривошея С.І., 
Московець О.М., Мусієнко Л.О., Су-
прович Т.В. Захист дипломних робіт 
теж проходив із використанням дис-
танційних технологій.

Із 30 випускників спеціальності 181 
«Харчові технології» троє студентів 
навчалися на відмінно. Тому Заводська 

міська рада відзначила Горбатенка Ва-
лентина, Івченко Вікторію та Шилен-
ко Оксану заслуженими грамотами та 
грошовими нагородами. За це ми дуже 
вдячні виконкому міської ради та місь-
кому голові Сидоренку В.В.

Шкода, що не було свята з квітами, 
піснями, традиційним вальсом і про-
щальними словами та обіймами. Але 
залишиться фото на згадку…

Бажаємо нашим випускникам зна-
йти себе в обраній професії. Нехай 
знання, працелюбність, наполегли-

вість допоможуть кожному з вас не 
розгубитися і завжди приймати пра-
вильні рішення.

Залиште назавжди теплі стосунки, 
які були між вами протягом періоду 
навчання. Зустрічайтеся через роки 
так, наче ті роки не стояли між ва-
шими зустрічами довше, ніж тривали 
літні канікули. Нехай у кожного в май-
бутньому все складеться саме так, як 
ви спланували. Щасливої вам подоро-
жі під назвою ЖИТТЯ!

Олена Продченко,
керівник групи Т-41б
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