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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
 ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ – ЗАПОРУКА НАШОГО ЗДОРОВ’Я!

ЗРОБИМО НАШУ 
ГРОМАДУ ЧИСТОЮ 

ТА ОХАЙНОЮ,
 БО НАМ ТУТ ЖИТИ !

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ 
ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ!
З 1 квітня в нашій громаді розпочав-

ся двомісячник озеленення, чистоти та 
благоустрою. За цей час передбачається: 
висадити молоді саджанці різних порід 
дерев, прибрати всі несанкціоновані 
смітники, привести в належний стан 
пам’ятники, здійснити знесення старих 
та вражених омелою дерев, провести 
очистку та побілку парканів, бордюрів, 
дерев, ремонт автобусних зупинок, ди-
тячих майданчиків та місць відпочинку 
біля будинків, стадіонів, штучної та де-
коративної водойм.

Звертаємося з проханням до влас-
ників приватних будинків привести до 
порядку територію не тільки в своєму 
дворі, а й за парканом, тобто прилеглу 
територію (частину вулиці). Зібране 
сміття необхідно зібрати у спеціально 
визначене місце і укласти угоду з кому-
нальним підприємством на вивезення 
сміття. 

Дуже неприємно дивитися на сміт-
тя в посадках та біля річок. Вивозять з 
двору все, що непотрібне. Люди дбають 
про чистоту в своєму дворі, але вважа-
ють за нормальне явище висипати сміт-
тя де завгодно. 

Пропонуємо у своїх дворах виділити 
місце для бур’яну, листя, а підготовлені 
таким чином компости будуть слугува-
ти, як добрива.

Дерева, які ростуть в дворі, або на 
вулиці біля двору потрібно пообрізати 
і побілити вапном. Нагадуємо, що зне-
сення дерев здійснюється лише з дозво-
лу виконкому. Також велике прохання 
до всіх жителів міста – привести в на-
лежний вигляд могили рідних та близь-
ких вам людей на цвинтарях громади.

Закликаємо всіх мешканців Завод-
ської територіальної громади, підпри-
ємства, організації, учбові заклади 
активно долучитися до роботи по про-
веденню двомісячника чистоти благоу-
строю та озеленення населених пунктів 
громади.

Зробимо нашу громаду чистішою, 
зеленою і красивою. 

Виконком міської ради

У ЗАВОДСЬКІЙ ГРОМАДІ РОЗПОЧАВСЯ ДВОМІСЯЧНИК 
ОЗЕЛЕНЕННЯ ЧИСТОТИ ТА БЛАГОУСТРОЮ

Вже стало доброю традицією щовес-
ни проводити двомісячник озеленення, 
чистоти та благоустрою. Двомісячник 
благоустрою – це толоки, коли усі разом 
прибирають і роблять територію грома-
ди чистою.

Навчальні заклади, працівники установ 
громади та працівники благоустрою виса-
дили 247 дерев та 561 кущів, а саме: тро-
янди, самшиту, спіреї японської, липи зви-
чайної та широколистої, ялинок, катальпи, 
магонії падуболистої, ялівцю, декоратив-
ної верби, туї, клену, горобини, гінгко бі-
лоба, каштани, берези..

Після зимового періоду у населених 
пунктах громади проводиться обрізка 
дерев (знесено 28 дерев, скроновано 34), 
прибирання вулиць, узбіччя доріг, парків, 
клумб, тротуарів, цвитарів. 

Шановні жителі нашої громади, запро-
шуємо і вас долучитися до прибирання. 
На жаль, на околицях населених пунктів, 
на узбіччях доріг з'явилися нові стихійні 
смітники. Хто в цьому винен? Пам'ятайте, 
що чисто не там де прибирають, а там де 
не смітять! Обличчя місць, де ми живемо, 
залежить тільки від нас самих, від нашої 
поваги до самих себе і до своєї громади. 
Проте всього і не зазначиш, місячник для 
нас не закінчився, наша робота продовжу-
ється щодня!

Просимо взяти активну участь у сані-
тарному прибиранні прибудинкових те-
риторій, під’їздів будинків, долучитися до 
створення нових зелених насаджень. Тіль-
ки разом ми зможемо зробити нашу гро-
маду кращою! 

С.Хоменко, 
начальник відділу благоустрою 

та цивільного захисту
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Якщо заходе мова про розлучення, 
це значить, що існували шлюбні 
або цивільні стосунки, коли кожна 
сторона, а буває так, що одна сторона, 
утримувала те, що ми називаємо
шлюбом. У шлюбі народжуються 
діти, придбавається майно. 
Добре, якщо сторони уклали шлюбний 
контракт, де обумовлено всі нюанси 
щодо майна в разі розлучення. 
Якщо ж такого контракту не має, 
то спір вирішує суд або сторони полю-
бовно розходяться, домовившись про 
поділ всього нажитого. Але буває 
й так, що одна сторона «ухитряється» 
відібрати все на свою користь. 
Яскравим прикладом «справедливого» 
поділу є кадр із фільму «Весілля 
в Малинівці», коли Попандопало 
ділив нещодавно присвоєне майно.

Поділ майна та грошових коштів ко-
лишнього Лохвицького району між трьо-
ма громадами: Лохвицькою, Заводською 
та Сенчанською – якраз нагадує сцену з 
вищевказаного фільму. Про справедли-
вість годі й думати. Але давайте зробимо 
екскурс в історію.

На теренах колишнього Лохвицького 
району було два міста: Лохвиця – адмі-
ністративний центр району і Заводське 
(Червонозаводське) – місто районного 
значення, промисловий центр району. 
Якщо говорити по простому: в Лохвиці 
розміщувалася верхушка, яка команду-
вала і ділила зароблене всіма роботягами 
району. А в Червонозаводському та селах 
якраз і проживали ті роботяги, які заро-
бляли гроші на утримання всіх установ 
району. 

У 80-х – 90-х роках 60% бюджету райо-
ну формували податки, які надходили від 
підприємств Червонозаводського. Крім 
того, всі заводи та підприємства міста 
ніколи не відмовляли вищепоставлено-
му партійному начальству в будівництві 
та утриманні об’єктів соціальної інфра-
структури м. Лохвиці. Заводчани розбудо-
вували своє місто і одночасно й Лохвицю.

Значний внесок наших заводських під-
приємств зроблено в будівництво, ремон-
ти та облаштування Лохвицької районної 
лікарні. Всі заводи міста спрямовували 
чималий ресурс у цей об’єкт, часто спису-
ючи матеріали та затрати робочого часу на 
виробництво.

Особливо виділялись спиртокомбінат 
і цукрозавод, які навіть змагалися: хто 
більше дасть. Бригади відділів капіталь-
ного будівництва працювали на об’єкті 
Лохвицької центральної районної лікарні. 
За рахунок коштів та працівників спир-
токомбінату була проведено системи во-
допостачання та опалення, проводились 
штукатурні роботи, фарбування примі-
щень, укладання лінолеуму, встановлю-
валися вікна та двері, обладнана так звана 
«VIP палата», де лікували всіх районних 
босів; кабінет головного лікаря, придба-
валося медичне обладнання. Останньою 
дуже дороговартісною установкою був 
апарат УЗД, придбаний за рахунок фонду 
соціального розвитку спиртокомбінату.

Не менший внесок був і цукрокомбі-
нату. Бригади ремонтників по першому 
поклику головного лікаря працювали в 
лікарні. Укладали підлогу бетонним роз-
чином з гранітної крихти, шліфували. За-
безпечували розчином для штукатурки 
та бетоном. Проводилися зварювальні 
роботи, ремонт і облаштування реєстра-
тури, зокрема вертушка – це робота кон-
структорського відділу та робітників цу-
крозаводу. Відтворити в пам’яті все, що 
зроблене руками ентузіастів заводських 

підприємств, не можливо, бо багато ак-
тивних учасників тих подій вже залишили 
цей світ.

До речі, приміщення відділення поліції 
(міліції) також будували в такий же спо-
сіб. На той час спиртокомбінат, маючи 
мільйонні прибутки, виділив астрономіч-
ну суму на будівництво відділення міліції.

Всі заводчани, особливо старше поко-
ління, розуміють, за чиї кошти зводилися 
і утримувалися об’єкти соціальної інфра-
структури в м. Лохвиці. За довгий період 
спільного економічного життя надбали 
чимало.

В 2020 році прийшов час розлучатися. В 
Лохвицькій районній раді більша частина 
депутатів була з Лохвиці. Тому вони і при-
йняли рішення все майно рухоме і неру-
хоме «по-чесному» передати Лохвицькій 
громаді. Правда, Сенчі пропонували Ме-
моріал у Шумейковому та ваговий комп-
лекс у с. Млини (не зрозуміло тільки, яким 
боком Сенча до Млинів?) 

Сенчанська громада все ж домоглася 
передачі сміттєвоза, який придбавався за 
кошти їхньої громади.

Отак і вийшло, що все добро, яке стя-
гувалося і ліпилося цеглинка до цеглинки 
робочими руками всього району, – діста-
лося Лохвиці.

Але це ще не кінець історії. В грудні 
2020 року, коли громади розпочали про-
цес формування бюджетів на 2021 рік, 
постало питання про спільне утримання 
ряду об’єктів інфраструктури. Між очіль-
никами громад велися перемовини.

Головний лікар первинної ланки Лисен-
ко М.І. разом із економістом Барчук Ю.А. 
на колегії Заводської міської ради допові-
дали про надходження і видатки первин-
ної медицини. Був проведений глибокий 
економічний аналіз, досягнуто домов-
леностей про виділення коштів з Завод-
ського міського бюджету в Лохвицький 
міський бюджет на утримання первинної 
медицини в сумі 2 045 785 грн на 2021 бю-
джетний рік. За період 2021 року із Завод-
ського міського бюджету виділено ще до-
датково кошти в сумі 40 950,00 грн.

Всього на утримання первинної ланки 
медицини (сімейні лікарі) на 2021 рік у 
міському бюджеті заплановано 2 086 735 
грн, які перераховуються в Лохвицький 
бюджет відповідно до помісячного розпи-
су бюджетних асигнувань.

Щодо вторинної ланки, 7 грудня 2020 
року в с. Сенча відбулася зустріч очіль-
ників трьох громад колишнього райо-
ну: Лохвиці, Заводського і Сенчі, на якій 
було досягнуто домовленостей стосовно 
утримання вторинної ланки медицини 
(колишньої Лохвицької центральної ра-
йонної лікарні, зараз цей заклад має назву 
КНП «Лохвицька міська лікарня»).

Голова Лохвицької громади пан Радько 
визнав, що кошти ПДФО (в народі нази-
вають «подоходний») працівників закла-
дів медицини первинної і вторинної лан-
ки Лохвицької, Заводської і Сенчанської 
громад надходять у бюджет Лохвиці (а це 
приблизно 800 – 900 тисяч грн у місяць). 
Тому пан Радько оголосив невеликі суми, 
які потрібно закласти в бюджет Завод-
ському і Сенчі для співфінансування вто-
ринної ланки медицини.

Після цих перемовин у бюджеті Завод-
ської міської ради на утримання вторин-
ної ланки медицини закладено 314 300 
грн, які відповідно до помісячного розпи-
су вчасно перераховуються в бюджет Лох-
вицької громади.

Крім того, в бюджеті Заводської грома-
ди закладено кошти на утримання Центру 
професійного розвитку педагогічних пра-

цівників Лохвицької міської ради у роз-
мірі 243 339 грн, Інклюзивно-ресурсного 
центру Лохвицької міської ради – 25 995 
грн, Центру надання соціальних послуг 
Лохвицької міської ради – 2 579 350 грн та 
трудового архіву в розмірі 103 510 грн, які 
також ми перераховуємо на казначейські 
рахунки Лохвицької громади. Загальна 
сума закладених коштів – 5 312 279 грн. 

21 дитина з Лохвицької громади отри-
мує освітні послуги в школах і дитячих 
садочках Заводського. Освітні субвенції 
на цих дітей ми не отримуємо, пільгове 
харчування діти отримують за рахунок за-
водського бюджету. Послугами музичної 
школи користуються 5 дітей Лохвицької 
громади, троє з них навчаються безко-
штовно (пільговики).

Заводська міська рада оплачує піль-
говий проїзд залізничним транспортом 
громадян, які користуються послугами 
залізниці, і ми не ділимо їх на заводчан і 
лохвичан.

Кінець 2020 року приніс ще один сюрп-
риз. У бюджеті колишньої Лохвицької ра-
йонної ради накопилася значна сума – 14 
062 365,93 грн. Це кошти, які надійшли від 
платників податків м. Заводське та всіх сіл 
району, які не були до виборів 2020 року 
об’єднані в територіальні громади.

Ні один із колишніх районів, які ввій-
шли в Миргородський, не залишив не-
використаними такі кошти. Всі зуміли 
розпорядитися своїми фінансами, зали-
шивши перехідними на 2021 рік по декіль-
ка мільйонів.

Чому не змогли розпорядитися ко-
штами, які сплатили платники податків 
Лохвицького району, Лохвицька районна 
рада та керівництво Лохвицької РДА? Від 
непрофесіоналізму чи з якихось інших 
причин, незрозуміло. Але кошти в сумі 14 
0623 65,93 грн. перейшли в Миргородську 
районну раду. 

Сьогодні вже немає кого запитати, бо 
склали свої повноваження і голова колиш-
ньої Лохвицької районної ради, і голова 
Лохвицької РДА.

Напередодні сесії Миргородської ра-
йонної ради знову збиралися голови гро-
мад та голова РДА, депутати районної ради. 
Як виявилося, меморандум про викорис-
тання коштів, під яким ставили підписи 
голови нових громад, на день зустрічі був 
підробленим. Таке «махлювання» не до-
пустиме в нормальних ділових стосунках.

Голови Заводської і Сенчанської гро-
мад просили невелику частину коштів із 
залишків на розвиток своїх громад. Але 
голова РДА Тетяна Костенко направила 
подання на сесію Миргородської район-
ної ради, в якому було запропоновано всі 
кошти направити на Лохвицьку районну 
лікарню.

Таким чином, сесія Миргородської ра-
йонної ради прийняла рішення направи-
ти кошти, що залишились на кінець 2020 
року, таким чином:

- 7 298 575,73 грн – Лохвицькій міській 
територіальній громаді;

- 6 763 790,20 грн – Миргородській ра-
йонній раді.

Які ще кошти можна вимагати із Завод-
ської і Сенчанської громад? Адже 7 млн. 
грн, які направлені на Лохвицю, і склада-
ють кошти платників податків Заводської 
і Сенчанської громад. І ми не можемо на-
віть проконтролювати раціональність їх 
використання.

За словами пана Радька, потрібно про-
вести переведення тепер уже міської лі-
карні з твердого палива на газ, бо так буде 
дешевше.

А свого часу ті ж депутати Лохвицької 

районної ради, які сьогодні плавно пере-
кочували в Лохвицьку міську раду, голо-
сували про переведення районної лікарні 
з газу на тверде паливо, бо так хотів ко-
лишній голова РДА. Чому тоді ніхто не 
спитав: який же буде економічний ефект 
від цього? Чому витрачалися кошти на 
опалення лікарні більше 7 млн на рік? А 
сьогодні, як виявилося, це неефективно. 
Хто відповість за таке бездумне витрачан-
ня фінансів?

Хто відповість за мільйони наших з 
вами податків, які були виведені з район-
ного бюджету і витрачені на ваговий комп-
лекс, який, як виявилося, сьогодні нікому 
не потрібний? На його утримання потріб-
но 1,5 млн грн у рік, а доходів у місцевий 
бюджет він не приносить. Всі ми знаємо, 
як бралась плата з водіїв за надмірний 
вантаж на цьому ваговому комплексі, як 
заплющували очі на цілі потоки великова-
гових автомобілів, яких було заборонено 
зупиняти. Заводську міську раду звинува-
чували в тому, що не виділила додатково 
кошти з міського бюджету на будівництво 
вагового комплексу. Зібрали кошти з усіх 
сільських рад, крім Лучанської. Чому тоді 
ніхто не спитав: який ефект буде від ваго-
вого комплексу? Чому так бездарно і мар-
но використано кошти платників податків 
колишнього Лохвицького району? Чому 
тільки Заводське говорило про це відкри-
то? Хто сьогодні відповість за марнотрат-
ство в Лохвицькому районному бюджеті?

Депутати Заводської міської ради гото-
ві спілкуватися з головним лікарем Лох-
вицької міської лікарні, з міським головою 
Лохвицької територіальної громади. Але 
розмова може бути тільки як рівноправ-
них партнерів, а не як сеньйорів з васала-
ми. Ми чекаємо економічно обґрунтова-
них розрахунків. Аналізу доходів і витрат 
по Лохвицькій міській лікарні. А також 
пропозицій щодо утримання лікарні та 
розумного витрачання коштів.

Заводська міська рада готова підписати 
договір про співробітництво громад у час-
тині спільного утримання КНП «Лохвиць-
ка міська лікарня».

А заяви пана Бурлея про справляння 
коштів із заводчан за госпіталізацію – 
аморальні й безпідставні. Ви працюєте в 
приміщенні, про яке багато років добро-
совісно дбали заводські робітники, бо ні 
один населений пункт Лохвицького райо-
ну не мав такої матеріальної бази, як Чер-
вонозаводське. І по першому ж поклику 
головних лікарів на роботи в лікарню на-
правлялися цілі бригади, і все це було без-
коштовно.

Сьогодні проводять госпіталізацію на-
ших громадян і Гадяцька, і Миргородська 
та інші лікарні. І ні в одній з них не заяв-
ляють про зняття коштів з пацієнтів за 
госпіталізацію. Бо гроші нині ходять за 
пацієнтом. Звичайно ж, якщо є лікарі, які 
надають послуги. А якщо залишаться самі 
стіни, то кошти з НСЗУ не прийдуть.

Тож керівництву Лохвицької міської лі-
карні, мабуть, потрібно краще дбати про 
більшу наявність лікарів, які б змогли 
надавати в повному обсязі медичні по-
слуги, й тоді було б достатньо грошей на 
утримання лікарні. А політика тиску і за-
лякування громадян у ділових стосунках 
не прийнятна. І Лохвицькій громаді вже 
час відійти від методів роботи, якими ке-
рувалися колишні Лохвицька РДА та Лох-
вицька районна рада, які несправедливо, 
не рахуючись з іншими громадами, м’яко 
сказано, розподіляли ресурси, чесно за-
роблені руками всього робітничого люду 
колишнього району. 

Л.Мащенко

РОЗЛУЧЕННЯ ПО-ЛОХВИЦЬКИ



Від 30.03.2021 р. № 6
Про внесення змін до показників 

бюджету Заводської міської 
територіальної громади на 2021 рік

(16558000000)
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 

26 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», за погодженням постійної 
комісії Заводської міської ради з питань 
фінансів, бюджету, планування, соціально-
економічного розвитку, інвестицій та між-
народного співробітництва, ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення третьої сесії 
Заводської міської ради восьмого скликан-
ня 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 виконав-
чого комітету Заводської міської ради, а 
контроль за його виконанням - на постійну 
комісію Заводської міської ради з питань 
фінансів, бюджету, планування, соціаль-
но-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва. Додатки 
є невід’ємною частиною цього рішення.

3. Зміни в бюджет внести у квітні 2021 р. 
З додатками до рішення можна озна-

йомитись за посиланням: https://zv.gov.ua/
documents/rishennia-m-r/

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова 

Від 30.03.2021 р. № 2
Про передачу на баланс КП «Комунсер-
віс» об’єктів питного водопостачання
Керуючись статтями 17, 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 136 Господарського ко-
дексу України, статтями 172, 327 Цивіль-
ного кодексу України, Наказом Міністер-
ства фінансів України «Про затвердження 
деяких нормативно-правових актів з бух-

галтерського обліку в державному сек-
торі» за № 1219 від 29 грудня 2015 року, 
враховуючи рекомендації постійної ко-
місії міської ради з питань комунальної 
власності, житлово-комунального госпо-
дарства, енергозбереження та транспорту 
щодо впорядкування  балансової належ-
ності об’єктів питного водопостачання з 
метою їх подальшої належної експлуатації, 
ВИРІШИЛИ: 

1. Передати на баланс КП «Комунсервіс» 
наступні об’єкти питного водопостачання:
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Від 16.03.2021 р. № 39
Про проведення заходів по благоустрою 
та озелененню території у весняний пе-

ріод Заводської територіальної громади. 
Керуючись підпунктом 7 пункту а) стат-

ті 30 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» та беручи до уваги 
розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни від 31.03.2010 року №777-р. «Деякі пи-
тання проведення щорічної акції «За чисте 
довкілля» та з метою забезпечення утри-

мання території міста у належному стані, 
його санітарного очищення, збереження 
об’єктів загального користування та ство-
рення умов, сприятливих для життєдіяль-
ності населення, ВИРІШИЛИ: 

1. Провести заходи по благоустрою та 
озелененню території у весняний період з 
1.04.2021 року по 31.05.2021 року.

2. Створити комісію по проведенню за-
ходів по благоустрою та озелененню тери-
торії у весняний період в складі:

голови комісії – Добрулі С.В. – 1-го за-
ступника міського голови;

членів комісії: Хоменка С.П. – начальника 

відділу благоустрою та цивільного захисту; 
Мельника В.Т. – директора КП «Комун-

сервіс»;
Пройдака Г.П. – старости с. Піски, с. 

Яремівщина та с. Шевченки;
Болотного О.В. – старости с. Бодавка, с. 

Нижня Будаківка, с. Червоні Луки, с. Хрулі, 
с. Заморіївка, с. Пісочки.

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

4. Керівникам підприємств, установ, 
організацій та підприємцям вжити невід-
кладних заходів по приведенню в належ-

ний санітарний стан підвідомчих об’єктів, 
прилеглих до них територій, залучивши 
також до цієї роботи учнів шкіл, ПТУ-32, 
коледжу, а також рекомендувати депута-
там ради залучити мешканців громади.

5. Координацію робіт по виконанню 
даного рішення покласти на начальника 
відділу благоустрою та цивільного захисту 
Хоменка С.П. 

6. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на 1-го заступника місь-
кого голови Добрулю С.В.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова 

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням виконавчо-
го комітету Заводської міської ради від 
16.03.2021 року № 39

ПЛАН
запровадження заходів по благо-

устрою та озелененню території Завод-
ської територіальної громади у весняний 

період 2021 року.
1. Довести до широкого загалу інформа-

цію про проведення з 01.04.2021 року по 
31.05.2021 року заходів по благоустрою та 
озелененню території громади у весняний 
період ( ЗМІ, оголошення на стендах та 
інше) (до 01.04.2021 року). Відповідальний: 
Хоменко С.П.

2. Мешканцям громади навести на-
лежний санітарний стан біля особистого 
подвір’я, здійснити ремонт парканів, зни-
щити бур’яни, впорядкувати могили на 
цвинтарях, при цьому заборонити спалю-
вання бур’янів та вивезення сміття в неви-
значені місця ( до 01.05.2021 року).

3. Провести озеленення території грома-
ди ( посадка кущів та дерев) ( до 01.05.2021 
року). Відповідальні: Хоменко С.П., Про-
йдак Г.П., Болотний О.В., керівники під-
приємств, мешканці міста та сіл. 

4. Ліквідувати стихійні звалища на тери-
торії громади (до 01.05.2021 року). Відпо-

відальні: Мельник В.Т., Хоменко С.П. 
5. Завезти необхідну кількість піску та 

землі (до 23.04.2021 року). Відповідальний: 
Мельник В.Т.

6. Привести в належний санітарний стан 
місця поховання загиблих воїнів, жертв 
голодомору, пам’ятників (до 01.05.2021). 
Відповідальні: Хоменко С.П., Мельник 
В.Т., Болотний О.В., Пройдак Г.П.

7. Прибрати прилеглі території житлових 
будинків, вулиць міста та сіл (до 01.05.2021 
року). Відповідальні: Мельник В.Т., Хомен-
ко С.П., Болотний О.В., Пройдак Г.П., меш-
канці громади.

8. Провести санітарну вирубку кущів, 
обрізку дерев, знесення сухих та хворих де-
рев ( згідно з актом дозволу) (до 01.05.2020 
року). Відповідальні: Хоменко С.П., Мель-
ник В.Т, Болотний О.В., Пройдак Г.П.

9. Провести очистку та побілку парка-
нів, бордюрів (до 01.05.2021 року). Відпо-
відальні: керівники підприємств, учбових 
закладів, приватні підприємці, Мельник 
В.Т., Хоменко С.П., Болотний О.В., Про-
йдак Г.П.

10. Висадити квіти на квітниках по тери-
торіях міста та сіл (до 15.05.2021 року). Від-
повідальні: Хоменко С.П., Болотний О.В., 
Пройдак Г.П., керівники підприємств, уч-

бових закладів, приватні підприємці. 
11. Привести в належний стан спор-

тивні майданчики, стадіони, здійсни-
ти побілку та фарбування парканів, 
ремонт лавок (до 15.05.2021 року). Від-
повідальні: Мельник В.Т., Хомен-
ко С.П., Болотний О.В., Пройдак Г.П.

12. Побілка та фарбування автобусних 
зупинок (до 01.05.2021 року). Відповідаль-
ний: Хоменко С.П., Болотний О.В., Про-
йдак Г.П.

13. Встановити по місту та селах лавки 
та урни для сміття (до 15.05.2021 року). 
Відповідальний: Хоменко С.П., Болотний 
О.В., Пройдак Г.П.

14. Обстежити вулиці міста для прове-
дення ямкового ремонту доріг з твердим 
покриттям та доріг без твердого покриття 
( до 10.04.2021 року). Відповідальний: Хо-
менко С.П. 

15. Ремонт люків та колодязів водовід-
ведення та водопостачання на тротуарах, 
вулицях міста (до 01.06.2021 року). Відпо-
відальний: Мельник В.Т. 

16. Перевірка та ремонт пожежних гі-
дрантів (при необхідності встановлення 
нових). Відповідальний: Мельник В.Т. (до 
1.06.2021 року).

17. Нанести дорожню розмітку (до 

09.05.2021 року). Відповідальний: Хоменко 
С.П., Мельник В.Т. 

18. Встановити та відремонтувати до-
рожні знаки (до 01.06.2021 року). Відпові-
дальний: Мельник В.Т., Хоменко С.П.

19. Здійснити ремонт контейнерних май-
данчиків (до 31.05.2021 року). Відповідаль-
ний: Мельник В.Т. 

20. Благоустроїти, відремонтувати, вста-
новити додаткове ігрове обладнання на 
дитячі майданчики (до 31.05.2021 року). 
Відповідальні: Мельник В.Т., Хоменко С.П.

21. Впорядкувати полігон ТПВ (до 
31.05.2021 року). Відповідальний: Мельник 
В.Т.

22. Провести очищення від сміття та 
мулу водовідвідні лотки по території гро-
мади (до 15.05.2021 року). Відповідальні: 
Мельник В.Т., Хоменко С.П.

23. Визначити об’єми ремонту дорож-
нього покриття на вулицях громади (до 
15.05.2021 року). Відповідальний: Хоменко 
С.П.

24. Впорядкування берега річки «Сула» 
(місця відпочинку населення) (до 01.05.2021 
року). Відповідальний: Хоменко С.П.

25. Провести запуск фонтанів (до 
01.05.2021 року). Відповідальний: Хоменко 
С.П.

Від 30.03.2021 р. № 1
Про направлення звернення до Лох-

вицької міської територіальної громади.
Керуючись статтею 25 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 
ВИРІШИЛИ: направити звернення Лох-
вицькій міській територіальній громаді 
щодо подальшої співпраці по утриманню 
КНП «Лохвицька міська лікарня».

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова 

ШАНОВНІ ПАНЕ ГОЛОВО ТА ДЕ-
ПУТАТИ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ!
Керуючись ст. 25 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування», ст. 4,5 ЗУ «Про спів-
робітництво територіальних громад», 
рішенням сесії Заводської міської ради 
восьмого скликання від 30.03.2021 року 
№1, розглянувши звернення депутатів 

Лохвицької міської ради, повідомляю, 
що з метою подальшої співпраці щодо 
утримання КНП «Лохвицька міська лі-
карня» Заводська міська територіальна 
громада запрошує представників Лох-
вицької міської територіальної громади 
та міської лікарні на засідання бюджет-
ної комісії та колегії ради для обговорен-
ня питань фінансування лікарні, аналізу 
доходів та витрат, штатного розпису та 

інших питань життєдіяльності закладу. 
Також з метою забезпечення населен-

ня колишнього Лохвицького району та, 
зокрема, мешканців нашої громади якіс-
ними медичними послугами, розглянути 
умови та підготувати проєкт договору 
про співробітництво територіальних 
громад у сфері охорони здоров’я.

З повагою Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова 

2. Приймання-передачу вказаних об’єк-
тів оформити відповідним актом.

3. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань комунальної власнос-

ті, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження та транспорту (голова 
комісії  Мельник В.Т.).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова 

№ 
п/п Найменування об’єкта Інвентарний 

номер

Вартість, грн, 
за даними 
бух. обліку

Знос, 
грн

Залишкова 
вартість, 

грн

1 Артезіанська 
свердловина 10131004 1 500,00 1 500,00 -

2 Вежа Рожновського 10131005 8 164,00 8 164,00 -

3 Вуличний водогін  
(с. Нижня Будаківка) 10131006 51 626,00 20 652,00 30 974,00

4 Водонапірна вежа 10131008 297 545,00 178 526,00 119 019,00
5 Водогін (с. Бодаква) 10131009 74 968,00 44 981,00 29 987,00

6 Свердловина 
(с. Бодаква) 10131010 95 525,00 57 318,00 38 207,00

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Від 30.03.2021 р. № 7 
Про затвердження рішення виконавчого 

комітету від 16.03.2021 року за №28.
Керуючись статтею 25 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 
ВИРІШИЛИ: затвердити рішення вико-
навчого комітету від 16.03.2021 року за 
№28 «Про внесення змін до показників 
бюджету Заводської міської територіаль-
ної громади на 2021 рік.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від 30.03.2021 р. № 9
Про виконання програми економічного 
і соціального розвитку міста за 2020 рік.

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», ВИРІШИЛИ: затвер-
дити звіт про виконання програми  еко-
номічного і соціального розвитку міста за 
2020 рік (додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

РІШЕННЯ РАДИ РІШЕННЯ РАДИ
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КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ 
РЕМОНТ ОБ’ЄКТІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

1. Добудова навчального корпусу А Опо-
рного закладу «Заводська ЗОШ I-III ст. №1» 
по вул. Шкільній, 1б, м. Заводське, Лохвиць-
кого району (спів фінансування в сумі 3 332 
773,30 грн).

Виконано, об’єкт введено в експлуатацію. 
Школа передана нашій територіальній грома-
ді. Знаходиться на балансі відділу освіти ви-
конавчого комітету Заводської міської ради. 

2. Будівництво водогону по вулицях По-
льовій, Кирпоноса.

Водогін введений в експлуатацію (769 
362,00 грн.)

3. Виготовлення проектно-кошторисних 
документацій на об’єкти інфраструктури 
міста.

Виготовлено проєктно-кошторисних 
документацій по об’єктах будівництва на 
суму 81524,05 грн по наступних об’єктах:

- Будівництво водогону по вулиці Польо-
ва в м. Заводське, Лохвицького району, Пол-
тавської області;

- Поточний ремонт Меморіалу Пам’яті по 
вул. Матросова, 15д, м. Заводське, Лохвиць-
кого району, Полтавської області.

Проведено експертизу вказаних докумен-
тацій на суму 14 784,00 грн. 

 Виконані роботи, які не були включені до 
програми:

 1. Вогнезахисне оброблення дерев’яних 
конструкцій даху АЗПСМ № 1 на суму 
24824,78 грн;

2. Встановлення системи протипожежно-
го захисту АЗПСМ № 1 на суму 118843,05 
грн;

3. Поточний ремонт водопровідної та ка-
налізаційної мережі в АЗПСМ № 1 на суму 
20 000,00 грн;

4. Поточний ремонт приміщення АЗПСМ 
№ 1 (рентгенкабінет) на суму 125 118,00грн;

5. Поточний ремонт системи вентиляції 
АЗПСМ №1 на суму 50 353,70 грн;

6. Поточний ремонт газового обладнан-
ня вузла обліку газу (заміна лічильника) в 
теплогенераторній ДНЗ «Малятко» на суму 
155 287,00 грн;

7. Врізка газопроводу ДНЗ «Малятко» на 
суму 7 878,91грн;

8. Вогнезахисне оброблення дерев’яних 
конструкцій ДНЗ «Малятко» на суму 
50030,84 грн;

9. Встановлення системи протипожеж-
ного захисту ДНЗ «Малятко» на суму 
136211,97 грн;

10. Поточний ремонт огорожі ДНЗ «Ма-
лятко» на суму 10 083,65 грн;

11.  Поточний ремонт газового обладнан-
ня вузла обліку газу (заміна лічильника) в 
теплогенераторній ДНЗ «Теремок» на суму 
189 313,00 грн;

12.  Врізка газопроводу ДНЗ «Теремок» на 
суму 8 011,22 грн;

13.  Поточний ремонт електричних мереж 
теплогенераторної ДНЗ «Теремок» на суму 
8 612,00 грн;

14.  Встановлення системи протипо-
жежного захисту ДНЗ «Теремок» на суму 
121244,26 грн;

15.  Поточний ремонт системи внутріш-
нього водовідведення ДНЗ «Теремок» на 
суму 14 770,00 грн;

16. Поточний ремонт Меморіалу Пам’яті 
по вул. Матросова, 15д на суму 184 984,00 
грн.

17. Виготовлення технічних документа-
цій з нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів м. Заводське та с. Вишне-
ве на суму 102 175,22 грн;

18. Послуги з технічної інвентаризації 
об’єктів нерухомого майна на суму 6 466,00 
грн;

 19. Послуги з технічного нагляду за будів-
ництвом об’єктів на суму 31 244,00 грн;

20. Поточний ремонт приміщення по вул. 
Полтавській, 4/16, м. Заводське на суму 49 
295,00 грн.

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ 
РЕМОНТИ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ, 
ТРОТУАРІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДО-

РОЖНІХ ЗНАКІВ НА ВУЛИЦЯХ МІСТА
1. Капітальний та поточний ремонт доріг 

з твердим (асфальто-бетонним) покриттям, 
в тому числі на умовах співфінансування з 
бюджетів різного рівня та з інших джерел 
не заборонених законодавством України.

Виконано поточний ремонт 2718 м2 
твердого покриття на 38 дорогах міста на 
суму1 379 205,00 грн по наступних вулицях: 
П.Мирного, Матросова, Полтавська, Шкіль-
на, Проектна, Робітнича, Озерна, 8 Березня, 
Високовальтна, Гагаріна, Гайова, Лісна, Ма-
яковського, Перемоги, Виноградна, Садова, 
Франка, Абрикосова, Чехова, Шевченка, Ви-
шнева, Весела, Мирна, Якубовського, Друж-
би, туп. Привокзальний, Котляревського, 
Лермонтова, Першотравнева, Академіка 
Пономаренка, Привокзальна, Пушкіна, Чер-
нишевського, Жукова, Польова, Л.Українки, 
проспект Миру, пров. Л.Українки, пере-
їзд 126 км ПК 9, проїзд до ПрАТ «Скло-
прилад», Степова (в районі з/д переїзду).

2. Нанесення дорожньої розмітки на ву-
лицях міста.

Нанесено розмітку на вул. Полтавській, 
Матросова, Шкільній

3. Встановлення дорожніх знаків.
Проводився поточний ремонт дорожніх 

знаків (укріплення, фарбування).
 Виготовлення проектно-кошторисних 

документацій з капітального ремонту доріг 
(вулиць) міста.

Виготовлена кошторисна документація 
на поточний ремонт доріг згідно дефектних 
актів по наступних вулицях:

П.Мирного, Матросова, Полтавська, 
Шкільна, Проектна, Робітнича, Озерна, 8 
Березня, Високовальтна, Гагаріна, Гайова, 
Лісна, Маяковського, Перемоги, Виноград-
на, Садова, Франка, Абрикосова, Чехова, 
Шевченка, Вишнева, Весела, Мирна, Яку-
бовського, Дружби, туп. Привокзальний, 
Котляревського, Лермонтова, Першотрав-
нева, Академіка Пономаренка, Привок-
зальна, Пушкіна, Чернишевського, Жукова, 
Польова, Л.Українки, проспект Миру, пров. 
Л.Українки, переїзд 126 км ПК 9, проїзд до 
ПрАТ «Склоприлад», Степова (в районі з/д 
переїзду).

РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

1. Поточний ремонт водопровідних та ка-
налізаційних мереж.

Проведено:
- поточний ремонт свердловини № 680-В 

по вул. Озерній на суму 163347,26 грн;
- поточний ремонт водопровідної мережі 

по вул. Робітничій на суму 182 961,94 грн.
2. Реалізація Програми «Поводження з 

твердими побутовими відходами на тери-
торії Заводської міської ради на 2019 – 2021 
роки».

Виконано:
- земляні роботи на полігоні ТПВ в с. Ви-

шневе на суму 39 337,15 грн;
- встановлення бетонних опор для огоро-

жі на полігоні ТПВ в с. Вишневе.
ЗАХОДИ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ

1. Проведення двомісячника чистоти та 
благоустрою.

 Відповідно до рішення виконавчого ко-
мітету від 17.03.2020 року за № 29 з 17 бе-
резня по 31 травня 2020 року в місті Завод-
ське проводилися заходи по благоустрою та 
озелененню території міста. 

2. Очистка території міста від несанкціо-
нованих сміттєзвалищ.

 Працівники відділу благоустрою міської 
ради та КП «Комунсервіс» було зібрано та 
вивезено на полігон ТПВ 220 несанкціоно-
ваних сміттєзвалищ (у межах смуг вулиць 
та доріг міста – 170, на прибудинкових тери-
торіях – 50). Обсяг зібраного та вивезеного 
на міське сміттєзвалище сміття становить 
3000 м3.

3. Видалення старих, уражених омелою 
та таких, які загрожують життю людей та 

будівлям, дерев. Обрізка дерев на вулицях 
міста та прилеглих територіях.

Проведена обрізка близько 300 сухостій-
них, вражених омелою дерев: паркова зона 
в районі вул. Матросова, паркова зона ма-
сиву «спиртокомбінату», міських кладови-
щах, вулицях міста). Видалено близько со-
рока сухостійних дерев.

4. Скошування трави, боротьба з каран-
тинними рослинами.

Проведено скошування трави та каран-
тинних рослин на узбіччях доріг, тротуарів, 
в міських парках, на дитячих майданчиках, 
стадіонах, вулицях (близько 90000 м2).

5. Поточний ремонт, приведення в належ-
ний стан елементів благоустрою (парканів, 
огорож, обладнання дитячих та спортив-
них майданчиків, декоративних фонтанів, 
інших елементів благоустрою) в тому числі 
і в місцях відпочинку громадян.

- проведено очистку та побілку парканів, 
бордюрів;

- проведено очистку декоративних во-
дойм; 

- по вулицях міста відремонтовані лавки, 
встановлені нові урни для сміття (Матросо-
ва, Озерна, Полтавська);

- ремонт дитячих майданчиків (вул. Ма-
тросова, просп. Миру, вул. Озерна, вул. Жу-
кова).

Також було проведено очищення від сміт-
тя та мулу водовідвідних лотків по терито-
рії міста (вул. Проектна, I пров. Садової, 
вул. Матросова). Очищено від сміття берег 
річки Сула. 

6. Придбання саджанців дерев та кущів 
для озеленення території. Висадження кві-
тів у відведених місцях та утримання квіт-
ників в належному стані.

- проведено озеленення міста: висаджено 
близько 200 шт. різних порід дерев, 50 ку-
щів.

- придбано саджанців різних порід на 
суму 23 240,00 грн (сакура, спірея, фор-
зиція, клен гостролистий, глід, карагана 
деревовидна,горобинник горорбинолис-
тий, пухироплідник калино лис, ялівець).

7. Приведення в належний стан, утриман-
ня пам’ятників, декоративних елементів та 
інших малих архітектурних форм.

- Проведено ремонт пам’ятників на тери-
торії міста (вул. Жукова, Озерна, Матросо-
ва);

- Проведено ремонт малої архітектурної 
форми (знак «Заводське» вул. Ватутіна) та 
дорожнього знаку «Заводське» (вул. Пол-
тавська).

8. Проведення поточного ремонту по-
жежних гідрантів.

 Виконання цих робіт включено в Про-
граму соціального та економічного розви-
тку Заводської міської територіальної гро-
мади на 2021 рік.

9. Проведення поточного ремонту, утри-
мання в належному стані автобусних зупи-
нок.

 Проведено ремонтні роботи автобусних 
зупинок по місту (вул. Ватутіна, Полтавська). 

10.  Реалізація міської програми «Право-
порядок».

У період з 01.01.2020 по 30.12.2020 чле-
нами МГО «Правопорядок» проведено 800 
чергувань, які здійснювались у вихідні і 
святкові дні. Проводилась охорона громад-
ського порядку під час проведення міських 
святкових заходів і футбольних матчів. Для 
чергувань задіяні чотири члени громад-
ського формування правопорядок.

Під час чергувань велась профілактична 
робота з неповнолітніми по дотриманню 
режиму перебування на території міста у 
вечірній час, розпивання спиртних напоїв.

Патрулювання здійснювалось по марш-
рутах затверджених апаратом міської ради. 
Особлива увага зверталась на збереження 
комунальної власності міста. 

Під час чергувань з працівниками Лох-
вицького МПУМВС проводилась профілак-
тична робота з водіями скутерів і мопедів, 
які порушували правила дорожнього руху; 

робота по охороні громадського порядку. 
По суботах відбувалися чергування на 

міському комунальному ринку, під час яких 
здійснювали контроль по дотриманню ка-
рантинних вимог.

 Систематично припиняли порушення 
санітарних норм на р. Сула та р. Артополот 
(прання коврів, брудного одягу), а також 
проводились профілактичні бесіди про не-
допущення розпиття спиртних напоїв по-
близу місць масового відпочинку громадян.

 Спільно з працівниками поліції система-
тично проводяться рейди на рахунок ви-
явлення та документування випадків неза-
конного обігу наркотичних речовин.

11.  Реалізація міської програми «Вуличне 
освітлення».

Виконано:
- поточний ремонт електромереж по вул. 

Абрикосова, Козацька, Франка, Перемоги, 
Шкільна, Ватутіна, Південна, Озерна, туп. 
Робітничої на суму 199 400,22 грн;

- поточний ремонт електромереж по ву-
лицях Матросова, Полтавська, Садова, 
Академіка Пономаренка, Шевченка, При-
вокзальна, Польова, Робітнича на суму 115 
607,34 грн;

- Поточний ремонт електромереж по ву-
лицях Матросова, Шкільна, Тесленка на 
суму 83992,66 грн.

12.  Придбання елементів благоустрою та 
їх встановлення.

- Придбано та встановлено вуличне ігро-
ве обладнання для ДНЗ «Малятко» на суму 
198 650,00 грн;

- Придбано та встановлено 4 лавочки та 
14 урн на суму 34 200,00 грн;

- Придбано 5 каналізаційних люків та 15 
з/б плит для паркану на суму 5 400,00 грн;

13. Влаштування елементів благоустрою 
на міських цвинтарях, а також на полігоні 
твердих побутових відходів.

- На всі міські цвинтарі завезено необхід-
ну кількість піску та землі для впорядкуван-
ня могил похованих жителів міста;

- Виконано земляні роботи на полігоні 
ТПВ в с. Вишневе на суму 41 878,53 грн.

КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ТА СПОРТИВ-
НІ ЗАХОДИ

1. Організація та проведення різноманіт-
них заходів в місті.

Реалізація міської програми розвитку 
культури та творчості.

Заклади культури беруть участь у мис-
тецьких конкурсах та фестивалях і забезпе-
чують проведення міських культурно – ма-
сових заходів та свят.

У 2020 році МБК №1 та МБК №2 проведе-
но 88 мистецьких заходів на різну тематику.

2 Розвиток спорту, реалізація міських 
спортивних програм.

З міського бюджету у 2020 році на фі-
нансування програм по підтримці фізич-
ної культури і спорту виділено 359 099,00 
грн. На утримання спортивних споруд – 11 
840,00 грн.

У місті були реалізовані різні спортивні 
програми.

1.Розвиток настільного тенісу (7 000,00 
грн.)

2.Розвиток міні-футболу (10 000,00 грн.)
3.Розвиток аматорського футболу (260 

099,00 грн.)
4. Розвиток та підтримка спортсменів 

бойового мистецтва «Дракон», тхеквондо, 
муай-тай, кікбоксингу (13 000,00 грн.)

5. Розвиток боксу (60 000,00 грн.).
 КУЛЬТУРНО-МАСОВІ 

ТА СПОРТИВНІ ЗАХОДИ
1. Організація та проведення різноманіт-

них заходів в місті.
Реалізація міської програми розвитку 

культури та творчості.
МБК №1
10.01. Путівник у минуле «Вечорниці у 

світлиці на Св. Василя»
19.01. Свято Водохреща. 
21.01.Літературно-музичний альянс 

«Краса і розмаїття українських пісень.
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22.01. Арт-акція «З любов’ю в серці» до 
Дня Соборності України.

29.01. Тематична година «Трагедія. По-
двиг. Пам'ять» до Дня Пам’яті Героїв Крут.

14.02. Он-лайн фотоконкурс «Кохання, 
що надихає» до Дня Св. Валентина.

15.02. Святковий концерт Заслуженого 
артиста України Олексія Похвали. Виступ 
студії естрадного вокалу «Golden voice» 
урочистостях до Дня вшанування учасни-
ків бойових дій на території інших держав 
та країни Афганістан.

18.02. Участь солістів студії естрадного 
вокалу «Golden voice» у відбірковому турі 
Всеукраїнського фестивалю- конкурсу 
«Зірковий час».

19.02. Дитячий арт-флешмоб до Дня Дер-
жавного Герба України

20.02. Міська тиха акція «Ангели для Анге-
лів» пам’яті Героїв Небесної Сотні України.

04.03. Аудіозапис пісні «Вишиванка» 
у професійній студії учасниками студії 
естрадного вокалу «Golden voice».

06.03. Святкова концертна програма «Ме-
лодії весни» до Міжнародного Жіночого 
Дня.

09.03. Поетичний вернісаж «Єднаймо 
душі словом Кобзаря».

17.03. Літературна полиця «Душа летить 
у посвіті епох…» до 90-річчя від дня наро-
дження Ліни Костенко.

26-27. 03. Green-челендж «Оранжерея на 
вікні».

02.04. Гумористичний онлайн салон «Сміх 
– найближча відстань».

04.04. День неспішного мистецтва (Slow 
Art Day) - участь членів творчої майстерні 
«Барвисті кольори» у міжнародній акції, 
яка заохочує до повільного вдумливого 
споглядання обмеженої кількості творів 
мистецтва. (Тема онлайн експозиції «Твор-
ча ізоляція»).

04.04. Участь Народного аматорського ан-
самблю танцю «Веселка» у Всеукраїнському 
турнірі з хореографічного мистецтва «¥e 
Star Stage. Online».

15.04. Квест до Всесвітнього Дня мисте-
цтва «Музо, прийди!» для учасників твор-
чих колективів БК.

17.04. Дитячий онлайн майстер-клас для 
учасників творчої майстерні «Барвисті ко-
льори» із виготовлення шкатулки у формі 
яйця у техніці декупаж до свята Пасхи.

24.04. Онлайн-екскурсія «Чорнобиль ТУР.
ua» до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії.

29.04. Відеоруханка для учасників хорео-
графічних колективів БК до Міжнародного 
Дня танцю.

07.05. Майстер-клас із виготовлення 
квіткових композицій «Живі квіти – жива 
пам’ять» до Дня Перемоги над нацизмом у 
ІІ Світовій війні. Покладання квітів до  Ме-
моріалу пам’яті.

08.05. Створення відеоролика, приуроче-
ному Дню Пам’яті та Примирення.

10.05. Створення та презентація відеоро-
боти до Дня матері.

18.05. Робота над відеокліпом пісні «Ви-
шиванка» учасників студії естрадного вока-
лу «Golden voice».

21.05. Участь у І Міжнародному конкур-
сі-фестивалі дитячої та юнацької творчості 
«Перлина Fest» Народного аматорського 
ансамблю танцю «Веселка», театральної 
студії «Калейдоскоп мрій», студії естрадно-
го вокалу «Golden voice».

22.05. Проведення загальноміського ФО-
ТОконкурсу «Вишиванка – мій генетичний 
код» у рамках акції національної єдності 
«Вишиванку одягай – Україну кохай» до 
Міжнародного Дня вишиванки.

01.06. Відеочелендж до Міжнародного 
Дня захисту дітей.

02.06. Онлайн відеоестафета «Малюнок на 
асфальті» до Міжнародного Дня захисту дітей

13.06. Участь Народного аматорського ан-
самблю танцю «Веселка» у Міжнародному 
онлайн фестивалі-конкурсі мистецтв «Soul».

19.06. Релакс-day «Життя в гармонії з со-
бою і світом».

22.06. Урочисте покладання квітів до Ме-

моріалу Пам’яті з нагоди вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні та Дня Скорботи.

28.06. Створення та презентація відеові-
тання до Дня Конституції України та Дня 
молоді.

08.07. Відеопроєкт «Моя сім’я – то ске-
ля непорушна» Народного аматорського 
фольклорного колективу «Веселий вулик» 
до Всеукраїнського Дня сім’ї»

21.07. Презентація відеокліпу групи «Крок 
Бенд» на авторську пісню «Зупинись».

26.07. Участь в IV Дистанційному Міжна-
родному Багатожанровому фестивалі-кон-
курсі «Самоцвіти – країна безмежних можли-
востей» Народного аматорського ансамблю 
танцю «Веселка», театральної студії «Ка-
лейдоскоп мрій», Народного аматорського 
фольклорного колективу «Веселий вулик».

28.07. Презентація відеокліпу групи 
«Крок Бенд» авторської пісні «Землякам».

31.07. Участь Народного аматорського 
хору української пісні «Явір» у XIV Всеу-
країнському фестивалі вокально- хорових 
колективів «Серпневий заспів-2020».

01.08. Участь керівників творчих колек-
тивів в Обласному конкурсі-рейтинзі кра-
щих фахівців культурно-освітньої та до-
звіллєвої роботи клубних закладів «Ритми 
життя культпрацівника».

09.08. Участь солістів народного само-
діяльного духового оркестру у Міжнарод-
ному дистанційному конкурсі «World Art 
Games».

23.08. Урочистості до Дня Державного 
Прапора України.

24.08. Благодійна акція-збір допомоги 
для земляків, які знаходяться на передовій 
у рамках проведення заходів до Дня Неза-
лежності України.

29.08. Вшанування пам’яті захисників 
України, які загинули в боротьбі за неза-
лежність, суверенітет і територіальну ціліс-
ність України. Урочисте покладання квітів 
до Меморіалу Пам’яті.

08.09. Участь у Конкурсі проєктів громад-
ського бюджету, які фінансуватимуться у 
2021р. Подання на конкурс проєкту «Магія 
світла».

12.09. Покладання квітів до Меморіалу 
Пам’яті з нагоди визволення міста від фа-
шистських загарбників.

14.09. Участь творчих колективів БК у 
Відкритому дистанційному багатожанро-
вому конкурсі «Битва жанрів. Онлайн».

19.09. Конкурс дитячого малюнку на ас-
фальті у рамках проведення заходів до Дня 
міста.

19.09. Створення та презентація відеові-
тання працівників БК до Дня міста.

20.09. Покладання квітів до пам’ятників 
та визначених місць з нагоди відзначення 
Дня міста.

20.09. Пленер малярства в рамках прове-
дення заходів до Дня міста.

20.09. Майстер-класи з декоративно-
вжиткового мистецтва, присвячені Дню рід-
ного міста. Виставка-продаж робіт майстрів.

20.09. Виступ Народного самодіяльного 
духового оркестру з нагоди святкування 
Дня міста.

20.09. Цикл он-лайн вітань «Тобі, моє 
місто, натхнення й талант». Робота відеоло-
кації для бажаючих привітати місто зі свя-
том. Жива музична вітальня. Святкові уро-
чистості з нагоди святкування Дня міста.

24.09. Презентація відеокліпу групи «Крок 
Бенд» авторської пісні «Однокласникам».

28.09. Участь в районному конкурсі сце-
наріїв культурно- мистецьких заходів.

02.10. Дитячий дистанційний Смайл-арт 
до Всесвітнього дня посмішки.

11.10. Участь Народного аматорського 
фольклорного колективу «Веселий вулик» 
у Відкритому регіональному конкурсі, при-
свяченому популяризації творчості поета-
земляка Дмитра Луценка.

12.10. Година етнографічних знань «По-
крова – Свята покровителька» (до Дня По-
крови Пресвятої Богородиці).

14.10. Створення та презентація святко-
вого відеоролика до Дня захисника України 
та Дня козацтва.

14.10. Участь Народного аматорського 
фольклорного колективу «Веселий вулик» 
у Відкритому мистецькому фестивалі- кон-
курсі вокально-хорового мистецтва пам’яті 
Раїси Кириченко

23.10. Участь працівників закладу у за-
гальноміському місячнику чистоти, благо-
устрою та озеленення міста.

25.10. Забезпечення необхідних умов під час 
проведення виборів-2020 у приміщенні БК.

30.11. Фоторепортаж виробів з природніх 
матеріалів.

06.11. Аудіозапис пісні «Молодь змінює 
світ» у професійній студії звукозапису учас-
никами студії естрадного вокалу «Golden 
voice». Робота над відеопрезентацією му-
зичної композиції.

09-20.11. Двотижневий відеочелендж 
творчих колективів БК до Всеукраїнського 
дня працівників культури і майстрів народ-
ного мистецтва.

09.11. Участь членів театральної студії 
«Калейдоскоп мрій» в Обласному дистан-
ційному конкурсі читців «Поетична зірка».

09.11. Участь солістки Народного само-
діяльного духового оркестру в Обласному 
конкурсі «Веселкові акорди».

09.11. Участь Народного аматорського 
ансамблю танцю «Веселка» та Народного 
самодіяльного хореографічного колективу 
«Пролісок» у Відкритому дистанційному 
конкурсі народно-сценічного танцю «Дже-
рела надії».

09.11. Відеовітання для працівників куль-
тури та майстрів народного мистецтва з на-
годи професійного свята.

15.11. Відеовітання для працівників сіль-
ського господарства від Народного аматор-
ського фольклорного колективу «Веселий 
вулик».

19.11. Участь народного аматорського ан-
самблю танцю «Веселка» в культурно-мис-
тецькій акції до Дня Гідності та Свободи 
України «Вільні творити майбутнє».

21.11. Презентація відеоролика до Дня 
Гідності та Свободи України.

28.11. Зйомка та презентація відеороботи 
до Дня вшанування жертв Голодомору.

30.11. Дистанційний звіт творчих колек-
тивів МБК№1 «Барвисті джерела талантів».

01.12. Участь групи «Крок Бенд» у Від-
критому онлайн рок- фестивалі «Зі сходу до 
заходу».

04.12. Участь членів дитячої творчої 
майстерні «Барвисті кольори» у Всеукраїн-
ському дитячому фестивалі-конкурсі об-
разотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва «Grand Fest ART».

06.12. Відеовітання Народного аматор-
ського ансамблю танцю «Веселка» з Днем 
Збройних Сил України.

07.12. Презентація відеороботи Народно-
го аматорського фольклорного колективу 
«Веселий вулик» до Всесвітнього дня укра-
їнської хустки.

07.12. Привітання онлайн з Днем праців-
ників органів місцевого самоврядування.

08.12. Створення відеоролика про оголо-
шення святкового дитячого конкурсу «Тим 
часом у резиденції Св. Миколая…».

08.12. Дитячий творчий конкурс до Дня 
Св. Миколая. 

08.12. Вбирання новорічної міської ялин-
ки.

09.12. Створення святкової новорічної 
фотозони в приміщенні БК.

11.12. Відеочелендж театральної студії 
«Калейдоскоп мрій» на тему «Атмосфера 
чарівності новорічних світлин».

18.12. Відеочелендж театральної студії 
«Калейдоскоп мрій» на тему «Барвистими 
вогнями, ялиночко, засяй».

24.12. Відеочелендж театральної студії 
«Калейдоскоп мрій» на тему «Свято в тися-
чу вогнів».

25.12. «Щедруємо онлайн».
 МБК № 2
19.01. Участь у святі Водохреща. 
08.02. Участь у 2-гому турі звітного кон-

церту «Барвисті джерела талантів».
18.02. Конкурс «Зірковий час». Взяли 

участь у конкурсі:

20.02. Участь у концерті присвяченому до 
Дня «Небесної сотні». 

07.03. Концерт до Дня 8 Березня.   
08.05.День пам’яті та примирення. Покла-

дання квітів до пам’ятника загиблих воїнів.
15.05. Онлайн фотоконкурс присвячений 

до дня родини, «Родина, як зірка єдина».
01.06. Онлайн привітання до Дня захисту 

дітей.  
22.06. День скорботи та вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні. Покладання 
квітів до пам’ятника загиблим воїнам та до 
могили Невідомого Солдата.

28.06. Онлайн концерт – привітання до 
Дня молоді та Дня Конституції. 

06.07. Онлайн концерт-привітання зі свя-
том Івана Купайла. 

27.07. Виступ нар. духового оркестру 
МБК №2. Зустріч випускників. 

24.08. Онлайн концерт-привітання до 
Дня Державного Прапора та дня Незалеж-
ності України. 

20.09. Онлайн концерт-привітання до 
Дня міста.

21.09. Виступ народного духового орке-
стру МБК №2. Відкриття дитячого майдан-
чика.  

09.10. Участь у відкритому дистанційно-
му фестивалі-конкурсі вокально- хорового 
мистецтва пам’яті Раїси Кириченко «Пісен-
ні крила Чураївни», м. Полтава.

01.11. Участь у Обласному дистанційному 
конкурсі читців, «Поетична зірка». м. Гадяч.

 01.11. Участь у IV Відкритому дистанцій-
ному конкурсі народно-сценічного танцю 
«Джерела надії». Дит. танц. кол.МБК №2 
«Юність», м. Гадяч. 01.11.2020 р.

09.11. Онлайн привітання до Всеукраїн-
ського дня працівників культури та май-
стрів народного мистецтва. 

27.11. Громадський захід присвячений 
пам’яті жертв голодомору 32-33р.р. Покла-
дання квітів до пам’ятника. 

07.12. Онлайн концерт-привітання до 
Дня місцевого самоврядування. 

23.12. Участь у онлайн конкурсі, «На по-
сиденьки до Горислави», присвяченому 
пам’яті Л. Близнюк.

31.12. Новорічний онлайн концерт-при-
вітання. 

2. Організація та проведення заходів до 
дня заснування міста.

19.09. Конкурс дитячого малюнку на ас-
фальті у рамках проведення заходів до Дня 
міста. Створення та презентація відеовітан-
ня працівників БК.

20.09. Покладання квітів до пам’ятників 
та визначених місць з нагоди відзначення 
Дня міста. Пленер малярства. Майстер-кла-
си з декоративно-вжиткового мистецтва. 
Виставка-продаж робіт майстрів. Виступ 
Народного самодіяльного духового орке-
стру. Цикл он-лайн вітань «Тобі, моє місто, 
натхнення й талант». Робота відеолокації 
для бажаючих привітати місто зі святом. 
Жива музична вітальня. Святкові уро-
чистості з нагоди святкування Дня міста.

3. Розвиток спорту, реалізація міських 
спортивних програм 

з 14.06 по 24.10.2020 року міська футболь-
на команда «Харчовик» приймала участь у 
Першості та Кубку Полтавської області з 
футболу.

 14.11.2020 року в м. Кропивницький чем-
піонат Кіровоградської області з таеквондо, 
гтф.

 25-26 січня – м. Харків. Чемпіонат Пол-
тавської обл. серед юнаків.

 18-24 лютого – м. Харків. Матчева зустріч 
між командами Харківської, Сумської та 
Полтавської областей. 

 26-29 лютого – м. Харків. Зональний чем-
піонат України з боксу серед юнаків.

1-15 червня – м. Полтава. Збір по ОФП та 
СФП до чемпіонату України серед студентів.

 13-27 вересня – м. Полтава. Збір по ТТП 
та бойовій практиці до чемпіонату України 
з боксу.

18-31 жовтня – м. Київ. НТЗ збірної Киє-
ва. До чемпіонату України. 
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Від 30.03.2021 р. № 8
Про використання вільного залишку 

коштів загального фонду бюджету 
Заводської міської територіальної 

громади у 2021 році
Керуючись пунктом 23 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», пунктом 7 статті 78 
Бюджетного кодексу України, ВИРІШИЛИ: 

1. Спрямувати вільний залишок коштів 
загального фонду бюджету Заводської місь-
кої територіальної громади, який утворив-
ся станом на 01.01.2021 року в сумі 2 621 
759,00 грн на наступні видатки: 

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3719730 «Суб-
венція з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого зна-
чення, вулиць і доріг комунальної власності 
у населених пунктах» КЕКВ 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управлін-
ня інших рівнів» в сумі 1 904 609,00 грн (на 
експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг); 

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0216013 «За-
безпечення діяльності водопровідно-кана-
лізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Суб-
сидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)» в сумі 70 000,00 
грн (23 000,00 грн топографічна зйомка ко-
ординат свердловини водозбору; 47 000,00 
грн проплата за створення пакету докумен-
тів для отримання спеціального дозволу на 
користування надрами з метою геологічно-
го вивчення);

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611141 «За-
безпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 
в сумі 378 000,00 грн; КЕКВ 2120 «Нараху-
вання на оплату праці» в сумі 83 200,00 грн 
(в зв’язку зі змінами у штатному розписі 
відділу освіти);

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0216030 
«Організація благоустрою населених пунк-

тів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, об-
ладнання та інвентар» в сумі 65 500,00 грн 
(придбання бензопил, бензомотокос);

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0216030 «Ор-
ганізація благоустрою населених пунктів» 
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і пред-
метів довгострокового користування» в 
сумі 44 500,00 грн (кошти перенаправити до 
бюджету розвитку Заводської міської тери-
торіальної громади на придбання бензопи-
ли та бензинового висоторіза);

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3719710 
«Субвенція на утримання об’єктів спільно-
го користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об’єктів спільного ко-
ристування» КЕКВ 2620 «Поточні транс-
ферти органам державного управління 
інших рівнів” що передається з бюджету За-
водської міської територіальної громади до 
бюджету Лохвицької міської територіальної 
громади для КНП «Лохвицький ЦПМСД» в 
сумі 40 950,00 грн (забезпечення тест- смуж-
ками дітей хворих на цукровий діабет);

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0217323 «Бу-

дівництво установ та закладів соціальної 
сфери» КЕКВ 3142 «Реконструкція та рес-
таврація інших об’єктів» в сумі 35 000,00 
грн (кошти перенаправити до бюджету 
розвитку Заводської міської територіаль-
ної громади на оплату послуг з виконання 
вишукувальних робіт для виготовлення 
проєктно-кошторисної документації по 
об’єкту: «Реконструкція шкільного стадіону 
з улаштуванням штучного покриття май-
данчиків для занять футболом, волейболом, 
тенісом, гімнастикою, легкою атлетикою за 
адресою вул. Озерна, 9в м. Заводське, Мир-
городського району, Полтавської області»).

 2. Організацію виконання даного рішен-
ня покласти на фінансовий відділ виконав-
чого комітету Заводської міської ради, а 
контроль за його виконанням - на постійну 
комісію Заводської міської ради з питань 
фінансів, бюджету, планування, соціально-
економічного розвитку, інвестицій та між-
народного співробітництва.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова 
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Від 30.03.2021 р. № 10
Про затвердження програми 
соціального і економічного 

розвитку  Заводської міської територі-
альної громади на 2021 – 2023 роки
Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 

26 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», ВИРІШИЛИ: затвердити 
програму соціального і економічного роз-
витку  Заводської міської  територіальної 
громади на 2021 – 2023 роки  (додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Пріоритет 1. Покращення розвитку 
інфраструктури громади 

Ціль1.1.Утримання об’єктів соціаль-
ної сфери

1.1.1 Капітальний ремонт нежитлового 
приміщення по вул. Матросова, 12;

1.1.2 Поточний ремонт приміщення 
відділу освіти (вул. Ватутіна, 46);

1.1.3 Капітальний ремонт частини 
приміщення Заводської дитячої музичної 
школи (вул. Шкільна, 3);

1.1.4 Поточний ремонт приміщень не-
житлової будівлі по вул. Садовій, 2а май-
нового комплексу АЗПСМ №1 Заводської 
міської ради (приміщення, яке буде заді-
яне під ЦНАП);

1.1.5 Капітальний ремонт або заміна на 
гранітну стелу пам’ятника «Загиблим вої-
нам» та встановлення огорожі (с. Нижня 
Будаківка);

1.1.6 Впорядкування пам’ятників та 
пам’ятних знаків с. Піски, с. Бодаква, с. Пі-
сочки, с. Нижня Будаківка та колишнє село 
Забодаква;

1.1.7 Обстеження будівлі колишньої лі-
карні в с. Бодаква;

1.1.8 Проведення ремонту ганку, обла-
штування відмостки, встановлення огоро-
жі біля приміщення адмінбудівлі села Піс-
ки (вул. Миру, 25);

1.1.9 Облаштування дитячого майдан-
чика в с.Піски, м. Заводське (масив «Бри-
сі», масив «Гора»);

1.1.10 Встановлення вуличних тренаже-
рів на масиві «Брисі» м.Заводське;

1.1.11 Проведення поточного ремонту 
пожежних гідрантів;

1.1.12 Виготовлення проєктно-кошто-
рисної документації на об’єкти соціально-
економічної структури громади;

1.1.13 Облаштувння подвір’я АЗПСМ 
с.Піски.

Ціль 1.2. Утримання доріг та вулиць 
громади

1.2.1 Поточний ремонт дороги Піски – 
Бодаква – Вирішальне та Млини - Піски;

1.2.2 Капітальний ремонт дороги по 
вул. Сульська в м.Заводське;

1.2.3 Капітальний ремонт тротуару по 
вул. Матросова м.Заводське;

1.2.4 Поточний ремонт паркану по 
вулицях Матросова та Полтавська в 
м.Заводське;

1.2.5  Виготовлення проєктно-кошто-
рисної документації по капітальному 
ремонту дорожнього покриття та благо-
устрою пр. Миру; 

1.2.6 Капітальний ремонт проїж-

джої частини, благоустрій просп. Миру в 
м.Заводське;

1.2.7 Будівництво велосипедно-пішо-
хідної доріжки по просп. Миру в м. Завод-
ське Миргородського району Полтавської 
області

1.2.8 Поточний ремонт дороги С171221 
Піски – Нижня Будаківка – Панченки на 
ділянці між населеними пунктами с. Піски 
та с. Нижня Будаківка протяжністю 11,34 
км;

1.2.9 Поточний ремонт дороги С171220 
Шевченки – Яремівщина на ділянці від до-
роги С171221 до с. Яремівщина протяжніс-
тю 1,74 км;

1.2.10 Реконструкція автомобільної до-
роги загального користування місцевого 
значення О1712162 Млини-Піски з обла-
штуванням велодоріжки на ділянці від м. 
Заводське до с. Піски;

1.2.11 Поточний середній ремонт авто-
мобільної дороги загального користуван-
ня місцевого значення С171222 Бодаква 
– Нижня Будаківка в межах с. Бодаква 
(протяжність 1,6 км);

1.2.12 Придбання та встановлення по-
кажчиків «с. Заморіївка», «с. Червоні 
Луки»;

1.2.13  Встановлення знаку на об’їзній 
дорозі в с. Пісочки; 

Ціль 1.3. Житлово-комунальне госпо-
дарство

1.3.1 Придбання грейферного наванта-
жувача;

1.3.2 Придбання автогідропідйомника 
Comet 19, з установкою на шасі Iveco Daily;

1.3.3 Придбання комбінованої спецтех-
ніки (піскорозкидач);

1.3.4 Придбання вантажопасажирсько-
го автомобіля для потреб КП «Комунсер-
віс» та відділу благоустрою;

1.3.5 Придбання контейнерів пластико-
вих: V = 1,1 м3 для пластикової тари (скла 
та паперу); V = 1,1 м3; V = 0,12 м3 (для при-
ватного сектора);

1.3.6 Придбання фекальних насосів: 
для КНС № 4 – Speroni SQ 150-11 з стан-
цією управління; для КНС «Маслозавод» – 
Speroni SQ 85-7,5 з станцією управління;

1.3.7 Будівництво водогону на масиві 
«Брисі» м.Заводське;

1.3.8 Виготовлення проєктно-кошто-
рисної документації на будівництво водя-
ної свердловини та водогону в с.Піски;

1.3.9 Будівництво водяної свердловини 
в с. Піски;

1.3.10 Будівництво водогону по с. Піски;
1.3.11 Поточні ремонти водопровідних 

мереж по населеним пунктам громади;
1.3.12 Упорядкування полігону ТПВ 

(паркан, засипка землею, дизбар’єр, сверд-
ловина);

1.3.13 Виготовлення проєктно-кошто-
рисної документації на будівництво II чер-
ги полігону ТПВ;

1.3.14 Ремонт вуличного освітлення гро-
мади;

1.3.15 Встановлення нових та заміна не-
придатних покажчиків назв вулиць та но-
мерів багатоквартирних будинків громади.

 Ціль1.4. Благоустрій населених пунк-
тів громади

1.4.1 Встановлення елементів благо-
устрою по території громади (лавочки, 
смітнички, квіткові вазони, упорядкуван-
ня клумб, цвинтарів та малих архітектур-
них скульптур);

1.4.2 Скошування трави;
1.4.3 Видалення аварійних дерев по те-

риторії громади;
1.4.4 Обрізка лип по центральній вули-

ці с. Піски;
1.4.5 Розчистка стічних поверхневих 

лотків;
1.4.6 Впорядкування та утримання 

пам’ятників та пам’ятних знаків громади;
1.4.7 Поточний ремонт елементів благо-

устрою (паркани, пішохідні доріжки та ін.);
1.4.8 Облаштування цвинтарів: «Гора» 

(паркан та ворота) (м.Заводське) та в с. 
Піски (встановлення огорожі);

1.4.9 Облаштування клумб біля стели 
«Загиблим воїнам» та двох клумб біля Бу-
динку культури (с.Бодаква);

1.4.10 Облаштування клумб у с. Пісочки, 
с. Нижня Будаківка; 

1.4.11 Встановлення паркану в центрі с. 
Бодаква.

1.4.12 Закладення скверу в с. Бодаква;
1.4.13 Облаштування зони відпочинку 

біля річки Сула в с. Бодаква (роздягальня, 
туалет, контейнери для ТПВ);

1.4.14 Виготовлення ескізного проєкту 
центру с. Піски; 

1.4.15 Облаштування центру с. Піски;
1.4.16 Облаштування туалету на цвинта-

рях громади;
1.4.17 Облаштування туалету на березі 

р. Сула. 
Пріоритет 2. Постійне економічне 

зростання громади
Ціль 2.1. Розвиток приватного підпри-

ємництва
2.1.1 Сприяння розвитку малого та се-

реднього підприємництва громади.

Від 30.03.2021 р. № 11
Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаються 
органами виконавчої влади через відділ 

надання адміністративних послуг
Керуючись статтею 25, 26 Закону Украї-

ни «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», Законів України «Про адміністративні 
послуги», Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб 
– підприємців» з метою реалізації прав, 
свобод і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб у сфері отримання адміні-
стративних послуг, ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Перелік адміністративних 
послуг, які надаються відділом надання адмі-
ністративних послуг (ЦНАП) виконавчого 
комітету Заводської міської ради (додається).

2. Начальнику відділу надання адміні-
стративних послуг виконавчого комітету 
Заводської міської ради Онищенко Т.О. за-
безпечити оприлюднення даного рішення 
на офіційному веб -сайті міської ради. 

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від 30.03.2021 р. № 12
Про затвердження звіту 

КП «Комунсервіс».
Керуючись   статтею 25  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 
ВИРІШИЛИ: звіт директора КП «Комун-
сервіс» прийняти до відома та затвердити 
(додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

Від 30.03.2021 р. № 13
Про затвердження звіту 

комунального ринку
Керуючись  статтею 25 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 
ВИРІШИЛИ: звіт директора комунально-
го ринку прийняти до відома та затверди-
ти (додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО ПРОГРАМІ СОЦІАЛЬНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 – 2023 РОКИ

СТОР. 7 >>



www.zv.gov.ua 713 КВТНЯ 2021 РОКУ,  № 4

 Ціль 2.2. Розвиток туристичної галузі.
2.2.1. Створення туристичного просто-

ру на території Заводської громади із за-
провадженням багатоаспектного туризму.

 Ціль 2.3. Оптимізація інвестиційного 
потенціалу громади

2.3.1  Розробка стратегічного плану 
розвитку Заводської міської територіаль-
ної громади;

2.3.2 Розробка плану місцевого еконо-
мічного розвитку Заводської міської тери-
торіальної громади;

2.3.3 Виготовлення інвестиційного пас-
порта Заводської міської територіальної 
громади;

2.3.4 Виготовлення нормативної гро-
шової оцінки земель населених пунктів 
громади.

Пріоритет 3. Підвищення освітнього, 
духовного та культурного рівня, збере-
ження національних традицій.

 Ціль 3.1. Збереження історичної спад-
щини та традицій.

3.1.1 Реставрація пам’ятки архітектури 
місцевого значення «Земська школа» збу-
дованої за проектом Опанаса Сластіона, 
під створення етно-культурно-просвіт-
ницького центру по вул. Ватутіна, 171, м. 
Заводське;

3.1.2 Капітальний ремонт Громадсько-
го будинку по вул. Центральній, 2 у с. Піс-
ки (колишня «Земська школа»);

3.1.3 Облаштування об’єкта благо-
устрою «Галаганів сад» по вул. Шевченка в 
с.Піски;

3.1.4 Виготовлення пам’ятної таблички 
та встановлення її біля дуба на території 
колишнього маєтку Галаганів в с. Піски;

3.1.5 Облаштування Свято-Миколаїв-
ської церкви та прилеглої до будівлі тери-
торії в с. Нижня Будаківка;

3.1.6 Обстеження будівлі колишньої 
школи в с. Нижня Будаківка;

3.1.7 Капітальний ремонт будівлі ко-
лишнього ДНЗ в с. Бодаква та створення 
дитячого табору відпочинку;

3.1.8 Підготовка документів для зане-
сення Свято-Миколаївської церкви до ре-
єстру пам’ятки архітектури;

3.1.9 Поточний ремонт сходів в будівлі 
музею с. Бодаква, облаштування гратів, замі-
на вхідних дверей, поновлення експозицій.

Ціль 3.2. Розвиток закладів освіти і до-
шкільних установ.

 3.2.1  «Капітальний ремонт даху ДНЗ 
«Малятко» по вул. Полтавській,1 в м. За-
водське Лохвицького р-ну Полтавської 
обл.»;

3.2.2 Перекриття даху та утеплення 
приміщення початкових класів (блок В) і 
шкільної їдальні (блок С), які були введені 
в експлуатацію у 2009 році (ОЗ Заводська 
ЗОШ I-III ст. №1);

3.2.3 Ліквідація аварійних приміщень 
слюсарної майстерні та музею (ОЗ Завод-
ська ЗОШ I-III ст. №1);

3.2.4 Реконструкція приміщення гара-
жів для шкільного автобуса (ОЗ Заводська 
ЗОШ I-III ст. №1) та автомобіля екстреної 
медичної допомоги в м. Заводське;

3.2.5 Встановлення автоматичної по-
жежної сигналізації у приміщеннях блоку 
В (початкова школа) та блоку С (їдальня) 
(ОЗ Заводська ЗОШ I-III ст. №1);

3.2.6 Ремонт фасаду будівлі Заводської 
ЗОШ I-III ст. №2;

3.2.7 Заміна водоканалізаційної систе-
ми класів та кабінетів у Заводській ЗОШ 
I-III ст. №2;

3.2.8 Заміна опалювальної системи За-
водської ЗОШ I-III ст. №2;

3.2.9 Придбання учнівських столів (50 
шт) та стільців(100 шт) для учнів старших 
класів Заводської ЗОШ I-III ст. №2;

3.2.10 Ремонт даху на гаражі, майстерні, 
котельні, тиру Пісківської ЗОШ I-III ст.;

3.2.11 Заміна паркану біля Пісківської 
ЗОШ I-III ст.;

3.2.12 Ремонт сходів біля спортзалу, 
їдальні, блоку молодших класів та боково-
го входу Пісківської ЗОШ I-III ст.;

3.2.13 Впорядкування люків біля Пісків-
ської ЗОШ I-III ст.;

3.2.14 Проведення ремонтних робіт те-
плогенераторних (підключення під газ) 
(ОЗ Заводська ЗОШ I-III ст. №1, Пісківська 
ЗОШ I-III ст.);

3.2.15 Поточні роботи по приміщенню 
газової котельні Бодаквянського НВК;

3.2.16 Встановлення газового котла Бо-
даквянського НВК;

3.2.17 Ремонт даху гаража Бодаквян-
ського НВК;

3.2.18 Ремонт паркану спортивного май-
данчика Бодаквянського НВК;

3.2.19 Капітальний ремонт харчоблоку 
(стеля, стіни, підлога) у ДНЗ «Малятко» 
м.Заводське;

3.2.20 Ремонт фасаду ДНЗ «Малятко» 
м.Заводське;

3.2.21 Капітальний ремонт дерев’яної 
підлоги у двох групових кімнатах ДНЗ 
«Малятко» м.Заводське;

3.2.22 Частковий ремонт покриття по-
крівлі (спортивний зал) ДНЗ «Малятко» 
м.Заводське; 

3.2.23 Капітальний ремонт харчоблоку у 
ДНЗ «Теремок» м. Заводське;

3.2.24 Заміна вхідних дверей для харчо-
блоку Пісківського ЗДО «Чебурашка»;

3.2.25 Ремонт кабінетів медсестри, за-
вгоспа, директора Пісківського ЗДО «Че-
бурашка»;

3.2.26 Ремонт підвального укриття в 
ЗДО «Чебурашка» (с.Піски);

3.2.27  Облаштування входу тротуарною 
плиткою та відмостки навколо ЗДО «Чебу-
рашка»;

3.2.28 Придбання комп’ютерної техніки 
для Пісківської ЗОШ I-III ст.;

3.2.29 Поточний ремонт пожежної водо-
йми біля Бодаквянського НВК;

3.2.30 Заміна крісел в актовому залі Піс-
ківської ЗОШ I-III ст.;

3.2.31 Переобладнання їдальні Завод-
ської ЗОШ I-III ст. №2;

3.2.32 Ремонт приміщення котельні За-
водського МБК №2.

Ціль 3.3. Розвиток закладів культури.
3.3.1 Створення публічної бібліотеки.
3.3.2 Придбання комп’ютерної техніки 

для сільських бібліотек;
3.3.3 Придбання комп’ютерної техніки 

в Заводську ДМШ;
3.3.4 Придбання котла для Заводської 

ДМЗ;
3.3.5 Ремонт даху в сільському клубі с. 

Пісочки;
3.3.6 Підведення води, облаштування 

туалетної кімнати у Пісківському та Бо-
даквянському СБК;

3.3.7 Капітальний ремонт (внутрішній 
та зовнішній) приміщення Заводського 
МБК №1;

3.3.8 Заміна покриття сцени, підлоги, 
освітлення та встановлення нових крісел у 
великій глядацькій залі Заводського МБК 
№1;

3.3.9 Капітальний ремонт міського Бу-
динку культури №2 по вул. Жукова, 1 м. 
Заводське (дах, заміна вікон та системи 
опалення);

3.3.10  Поточні ремонтні роботи в при-
міщенні СБК с. Бодаква;

3.3.11 Проведення освітлення біля при-
міщення та на 2 поверсі Пісківського БК, 
встановлення стоянки для велосипедів;

3.3.12 Ремонт порогу, встановлення пан-
дусів в Заводському МБК №1;

3.3.13 Ремонт даху в Заводському 
МБК №1;

3.3.14 Придбання костюмів та сценічно-
го взуття для творчих народних колекти-
вів Заводського МБК №1 та МБК №2;

3.3.15 Переоснащення Інтернет-центру 
та інтерактивне устаткування в Заводській 
міській бібліотеці №1;

3.3.16 Придбання та оновлення меблів у 
бібліотечних установах громади;

3.3.17 Ремонт порогу та 2-х кімнат у За-
водській міській бібліотеці №2.

Пріоритет 4. Розвиток людських ре-
сурсів та соціальної інфраструктури

Ціль 4.1. Створення умов для здорово-
го способу життя

4.1.1 Капітальний ремонт фасаду та 
благоустрою спортивного комплексу по 
вул. Матросова, 15а в м. Заводське;

4.1.2 Поточний ремонт футбольного 
поля, бігових доріжок та облаштування 
місць для сидіння по вул. Матросова;

4.1.3 Реконструкція шкільного стаді-
ону з улаштуванням штучного покриття 
майданчиків для занять футболом, волей-
болом, тенісом, гімнастикою, легкою атле-
тикою за адресою вул. Озерна, 9в, м. Завод-
ське Миргородського району Полтавської 
області;

4.1.4 Будівництво спортивного майдан-
чика зі штучним покриттям для гри у міні-
футбол в селі Піски;

4.1.5 Поточний ремонт спортзалу в Бо-
даквянському БК. Придбання захисних сі-
ток, тенісного столу, більярду.
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ЗАТВЕРДЖЕНОрішенням шостої сесії Заводської міської ради від 30.03.2021 року № 11
Перелік адміністративних послуг, які надаються відділом наданняадміні-

стративних послуг виконавчого комітету Заводської міської ради
РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

1 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 

2 Державна реєстрація інших речових прав (відмінних від права власності) на 
нерухоме майно 

3 Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно                 

4 Внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

5

Внесення запису про скасування державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень; скасування запису Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно; скасування рішення державного реєстратора (за 
рішенням суду)

6 Заборона вчинення реєстраційних дій 

7 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

8 Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно 

9 Державна реєстрація права власності на новозбудований об’єкт нерухомого 
майна 

10
Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові 

будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, 
прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р. 

11

Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові      
будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, 

прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р. та розташовані 
на території сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства 
здійснювалося ведення господарського обліку 

12

Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна державної 
або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на 
який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за відсутності документа, що посвідчує 
набуття права державної або комунальної власності на такий об’єкт 

13
Державна реєстрація права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права 

в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна, у тому числі в результаті 
переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки 

14

Державна реєстрація права власності та права постійного користування на 
земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок 
у власність або надання їх у постійне користування із земель державної або 
комунальної власності 

15

Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність 
юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу 
(статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу 
тощо) 

16
Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею у власність 

фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи 
реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи 

17
Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність 

фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) 
юридичної особи 
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18
Державна реєстрація права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна 

в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських 
підприємств 

19

Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну 
ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено 
до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, 
у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного державного 
акту на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, 
свідоцтва про право власності на нерухоме майно 

20

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене шляхом 
поділу майна, у тому числі в результаті виділення окремого об’єкта нерухомого 
майна із складу нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів, 
або об’єднання майна 

21 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється 
шляхом поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності 

22

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється 
шляхом поділу, виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, 
та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із 
співвласників 

23

Державна реєстрація права власності на підставі рішення власника майна, 
уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної 
у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у 
державну чи комунальну власність 

24 Державна реєстрація права власності на підставі заяви спадкоємця              

25 Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва 

26 Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, 
що підлягає приватизації 

27 Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого 
майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням     

28 Державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно, у 
зв’язку з відмовою власника від права власності
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ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА, РЕЄСТРАЦІЯ 

1 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 
громадянином 25- і 45-річного віку

РЕЄСТРАЦІЯ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

1 Реєстрація місця проживання/перебування особи

2 Зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

3 Видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи

4 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

ДЕРЖГЕОКАДАСТР

1 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 
земельного кадастру 

2 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 
земельну ділянку 

 3 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 
кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу 

4 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 
кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення, з видачею витягу 

5
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-
територіальних одиниць

6 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

7 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 
Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель 

8 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань 
з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації 

9 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки

10 Копії документів що створюються під час ведення Державного земельного 
кадастру

11
Внесення відомостей до Державного земельного кадастру про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею 
витягу.

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРА,  
ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОЛОГІЯ

1 Видача (внесення змін до) будівельного паспорту забудови земельної ділянки

2 Видача (переоформлення; анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами    

3 Надання (внесення змін до; скасування) містобудівних умов та обмежень для 
проектування об’єкта будівництва                                                                                                                     

4
Оформлення (продовження строку дії; переоформлення; внесення змін у частині 

ескізів фасадів до) паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності

5 Погодження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

6 Присвоєння  (зміна; коригування) адреси.         
                                                                                               

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

1
Прийняття документів для призначення субсидій для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива 

2 Прийняття документів для призначення державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям

3 Прийняття документів для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та 
пологами 

4  Прийняття документів для призначення допомоги  при народженні дитини 

5 Прийняття документів для призначення допомоги при усиновленні дитини 

6 Прийняття документів для призначення допомоги на дітей одиноким матерям 

7
Прийняття документів для призначення тимчасової державної допомоги дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати 
дитину або місце проживання їх невідоме 

8

Прийняття документів для призначення щомісячної грошової допомоги особі, 
яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, 
який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 
стороннього догляду, на догляд за ним 

9 Прийняття документів для призначення державної соціальної допомоги 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

10 Прийняття документів для призначення державної соціальної допомоги 
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам 

11 Прийняття документів для призначення одноразової винагороди жінкам, яким 
присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» 

12 Прийняття документів для призначення допомоги на дітей, які виховуються у 
багатодітних сім’ях

13

Прийняття документів для призначення допомоги на дітей–сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – 
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу на прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять 
за дитиною», оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, 
підтримки малих групових будинків 

14
Прийняття документів для призначення тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату 

15
Прийняття документів для призначення щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому 
числі на оплату житлово-комунальних послуг 

16
Прийняття документів для призначення грошової компенсації за санаторно-

курортного лікування потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,2 
категорії 

17 Прийняття документів для призначення пільг на придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива 

18
Прийняття документів для призначення компенсації вартості продуктів 

харчування для громадян, віднесених до категорії 1 і 2, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської  катастрофи 

19 Прийняття документів для призначення допомога на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя

20 Прийняття документів для відшкодовування  вартості  послуг за програмою 
«муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років

21
Прийняття документів для призначення державної соціальної допомоги 

на догляд одиноким пенсіонерам старше 80 років, які потребують постійного 
стороннього догляду 

22 Прийняття документів для призначення виплат грошової компенсації вартості 
одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка»

23 Прийняття документів для призначення компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

24 Прийняття документів для призначення допомоги особі яка доглядає за хворою 
дитиною

25 Прийняття документів для призначення допомоги дитині померлого 
годувальника

                                                                    Л.МАЩЕНКО, 
секретар ради           
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ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням шостої сесії  
Заводської міської ради 

від 30.03.2021 року № 12
Результати господарської діяльності 

за поточний рік
Отримано дохід в сумі 8 035 тис. грн.
Витрати – 7 978 тис. грн.
З них: ПДВ – 1 526 тис. грн.
Фонд оплати праці –  4 119 тис. грн.
Нарахування на з/п – 916 тис. грн.
Інші витрати – 1 417 тис. грн.
Прибуток – 50 тис. грн.
В розрізі видів діяльності:
По житловому фонду:
На балансі підприємства знаходиться 55 

житлових будинків загальною площею 56 
264 м2. 

Надано послуг на суму 976,1 тис. грн., 
(без ПДВ),  кількість абонентів - 1 267.

Заборгованість споживачів станом на 
01.01.2021 р. – 378,1 тис. грн.

Постійно надавалися послуги столяра 
та слюсаря-сантехніка при аварійно-від-
новлювальних роботах на внутрішньо-
будинкових системах водопостачання та 
електропостачання. 

По центральному водопостачанню:
На балансі 6 свердловин, 2 водонапірні 

башти, 28 км водопровідних мереж.
3071 абонентів (населення), 12 бюджет-

них установ, 65 –  інші споживачі.
За 12 місяців 2020 року відпущено спо-

живачам 163 тис м3 води, надано послуг на 
2 121,00 тис. грн.

Заборгованість споживачів становить 
на 1.01.2021 р. – 197,00 тис. грн.

Виконано робіт на суму 183,00 тис. грн 
по заміні ділянки трубопроводу довжиною 
250 м по вул.Робітничій. Освоєно 163,3 
тис. грн на поточний ремонт свердловини 
680-В по заміні насосного обладнання та 

водопідйомних труб.
 По центральному водовідведенню:
На обслуговуванні 6 КНС, 20 км каналі-

заційних мереж.
Централізованим водовідведенням ко-

ристуються: 1736 абоненти (населення), 11 
бюджетних установ, 42 – інші споживачі.

За 12 місяців 2020 р. від споживачів при-
йнято 112,5 тис.м3 стоків, надано послуги 
на суму 1 868,00 тис. грн.

Заборгованість споживачів станом на 
1.01.2021 р. 183,3 тис. грн.

Протягом року вчасно проводились 
аварійно-відновлювальні роботи на мере-
жах водовідведення. Апаратом високого 
тиску типу «Шторм» надано допомогу по 
прочищенню 300 м/п трубопроводів.

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

роботи в ДНЗ «Малятко» з ремонту ого-
рожі (10 тис. грн.), каналізації ДНЗ «Тере-
мок» ( 14,8 тис. грн.), вентиляційної систе-
ми (50,3 тис. грн.) та водопостачання (20,00 
тис. грн.) - АЗПСМ № 1.

По вивезенню ТПВ:
Централізованим вивезенням ТПВ охо-

плено:
2220 абоненти (населення кооперативів, 

приватного сектора), 10 бюджетних уста-
нов, 76 –  інші споживачі.

За 12 місяців поточного року вивезено 
8,62 тис. м3 сміття, надано послуг на суму 
556,1 тис. грн., заборгованість споживачів 
складає – 60,9 тис. грн.

На виконання Закону України «Про від-
ходи вивезення ТПВ з території громад 
проводиться на конкурсній основі. В гро-
мадах м. Заводського, с. Піски, с. Бодаква, 

були оголошені конкурси на виконавця 
послуг з вивезення ТПВ. За результатом 
конкурсу КП «Комунсервіс» визнано пере-
можцем. 

Комунальне підприємство згідно графі-
ка та за заявками надає послуги з вивезен-
ня ТПВ мешканцям та установам територі-
альних громад с. Піски, с. Бодаква, с. Хрулі, 
с. Пісочки. 

Кількість контейнерів по громадах ста-
новить :

- м. Заводське – 121 шт. ємкістю – 1,1 м3

- с. Піски – 17 шт. ємкістю – 1,1 м3, 90 
шт. – 0,12 м3 ;

- с. Бодаква - 16 шт. ємкістю – 1,1 м3, 50 
шт. – 0,12 м3 ;

- с. Хрулі - 1 шт. ємкістю – 1,1 м3; 5 шт. 
– 0,12 м3 ;

- с. Пісочки - 1 шт. ємкістю – 1,1 м3;
По користуванню звалищем:
Прийнято від споживачів (організацій 

самовивіз) 6,83 тис.м3 відходів, надано по-
слуг на суму 224,2 тис. грн.

Із запланованих робіт освоєно 358 тис. 
грн. (з них 150 тис. грн. виділила Сенчан-
ська ОТГ);

- облаштування огорожі місця видален-
ня відходів та завезенні і плануванні ґрун-
ту ;

- посилено охорону сміттєзвалища.
По благоустрою:
За 12 місяців 2020 р. виконано робіт на 

суму 1 935,00 тис. грн. 
З них на:
- облаштування та ремонт мереж ву-

личного освітлення використано 344,5 тис. 
грн.; 

- утримання цвинтарів - (зарплата робіт-

ників, обкошування території, вивезення 
сміття, розчищення снігу) - 244,8 тис. грн.; 

- на утримання вуличних мереж (ви-
везення соле-піщаної суміші, розчищення 
снігу, обкошування узбіч доріг) витрачено 
57,5 тис. грн.; 

- вивезено сміття в кількості 3 540 м3 , в 
тому числі ліквідовано 247 несанкціонова-
них сміттєзвалищ, на суму 819,2 тис. грн.; 

Вуличне освітлення 
З початку року виконано робіт з по-

точного ремонту вуличного освітлення 
на суму 399 тис. грн., якими охоплені такі 
вулиці: Ватутіна, Озерна, Шкільна, Проек-
тна, проспект Миру, Шевченка, Яблунева, 
Технологічна, туп. Привокзальній.

Встановлено 18 опор ПЛ.
Прокладено 2,2 км СІП .
Замінено 198 ліхтарів та 209 ламп на 

енергозберігаючі.
Замінено 3 таймери у шафах обліку.
Добавлено 45 світлоточок. 
Автопослуги:
За поточний період надано послуг на 

суму 90,5 тис. грн. населенню та організа-
ціям міста з вивезення рідких побутових 
відходів, перевезення вантажів та вико-
нання земляних робіт екскаватором.

Розвиток бази підприємства
За кошти міської ради для покращен-

ня якості обслуговування населення при-
дбано сміттєвоз СБМ-301/2 з корисним 
об’ємом 11 м3 вартістю 1 500 000,00 грн.

За кошти міської ради та власні кошти 
придбано запчастин для автотранспортно-
го парку на суму 154,3 тис. грн. 

В.Т.Мельник, 
директор КП «Комунсервіс» 
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ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням шостої сесії За-
водської міської ради від 30.03.2021 року № 13

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

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

 Основними видами діяльності підпри-
ємства є:

-  надання торгуючим на ринку торго-
вих місць;

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

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

Відповідно Статуту ринок реалізує свої 
послуги за цінами, затвердженими рі-
шенням виконавчого комітету Заводської 
міської ради. Так в 2020 році рішенням 
виконавчого комітету №9 від 21/01/2020 
р. вартість послуги по утриманню одно-
го торгового місця була погоджена в роз-
мірі 9,00 грн (одне торгове місце – це 2 кв. 
метра ).Чисельність працівників в 2020 р. 
становила 4 чоловіки, що на одного чоло-
віка менше, ніж у 2019 році. Це директор, 
бухгалтер і два контролери.

Контролери ринку працювали за скоро-
ченим робочим графіком на 0,35 ставки.

На території, яка виділяється в суботні 
дні для проведення торгівлі продовольчи-
ми і промисловими товарами, розміщуєть-
ся в середньому 200 -220 торгових точок, 
що дорівнює приблизно 420-500 торгових 
місць. Влітку і частково весною і восе-
ни цей показник був більший за рахунок 
збільшення торгових точок по продажу 
молодняка птиці, городньої розсади та 
овочів і фруктів.

За підтримки Заводської міської ради 
місцевим дрібним виробникам сільсько-

господарської продукції власного ви-
робництва (пенсіонерам) дозволили про-
давати безкоштовно. А таких продавців 
налічується 30 – 40 чоловік.

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

 Реалізація живої худоби, птиці, кормів, 
домашніх тварин, посадкового матеріалу, 
плодово-ягідних культур, овочевої і квіт-
кової розсади , а також с/г продуктів про-
водиться у спеціально відведених місцях 
з обов’язковим дотриманням санітарно – 
епідеміологічних вимог та норм карантин-
них заходів. 

 В 2020 році нашим підприємством було 
реалізовано послуг на суму 235.0 тис. грн. 
за 43 суботні дні. У 2019 році цей показник 
становив 248.5 тис. грн. Зменшення реалі-
зації послуг відбулося в основному за ра-
хунок тимчасового призупинення роботи 
ринку через впровадження в Україні ка-
рантину з метою запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції COVID- 19 в бе-
резні – травні 2020р. та карантину вихід-
ного дня в грудні 2020 р.

 Із власних доходів виплачено та пере-
раховано в 2020 році:

-  заробітної плати - 129.7 тис. грн.
-  податку з доходів фізосіб - 25.0 тис. 

грн.
-  військового збору - 2.4 тис. грн.
-  екологічного податку - 0.3 тис грн.
-  єдиного соціального внеску - 34.8 тис. 

грн. 
Інші витрати по утриманню комуналь-

ного ринку склали:
- оренда адмінприміщення - 8.8 тис.грн.
- оренда приміщ. ветсанлабораторії - 

20.0 тис. грн.
- енергоносії, вода і водовідведення - 0. 

6 тис. грн.

- обслуговування касового апарата - 2.5 
тис. грн.

- придбання програми «Медок» - 1.0 тис. 
грн.

- придбання електронного цифрового 
підпису - 1.0 тис. грн.

- послуги банка - 2.2 тис .грн.
- придбання канцтоварів - 0.5 тис. грн.
- придбання картриджа - 0.5 тис. грн.
- придбання касового апарата - 7.0 тис. 

грн.
- витратні матеріали - 1.3 тис. грн.
-  за видачу Держспоживслужбою екс-

плуатаційного дозволу на торгівлю на рин-
ку – 0.8 тис. грн.

- Через запровадження локдауну і тим-
часового призупинення роботи ринку не 
завжди своєчасно і в повній сумі виплачу-
валася заробітна плата та сплачувалися до 
бюджету єдиний соціальний внесок, пода-
ток з доходів фізичних осіб та військовий 
збір. 

Комунальний ринок не стоїть осторонь 
життя нашого міста Заводське. Ми взяли 
активну участь у святкуванні Дня міста. 
Для озеленення території школи №1 за-
купили кущі троянд і плодових дерев. Та-
кож закупили подарунки учням шкіл №1 
та №2 для святкування Нового року. Для 
естетичного вигляду території ринку виса-
джували дерева і квіти, підсипали обочини 
дороги по вулиці Шкільній, вул. Сульській 
та Рикова.

Провели косметичний ремонт прилав-
ків у критому і відкритому павільйонах. 

Виділили фарбу, розчинник і інші допо-
міжні матеріали для фарбування лавочок у 
парковій зоні.

Адміністрація ринку постійно узгоджує 
з міською радою питання режиму роботи 
ринку, планування вуличної торгівлі, за-
безпечення розвитку матеріально-техніч-
ної бази і інше. 

В.В. Лисенко, 
директор комунального ринку 
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ЗВІТ ПРО РОБОТУ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО 
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БАЖАЄТЕ ЗРОБИТИ 
СВОЮ ГРОМАДУ СУЧАСНОЮ 

ТА КОМФОРТНОЮ? 
ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО КОНКУРСУ 

ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ 
ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ! 

Шановні мешканці 
Заводської громади!

Цього року ми продовжуємо впро-
ваджувати громадський бюджет (бю-
джет участі), що надає вам шанс пере-
творити нашу територіальну громаду 
на громаду мрії, пропонуючи проєкти, 
які будуть реалізовані за рахунок ко-
штів місцевого бюджету наступного 
2022 року.

Подай проєкт з 5 по 31 травня, і мож-
ливо саме твоя ідея буде втілена в життя. 

Проєкти повинні бути спрямовані 
на розвиток громади в усіх сферах його 
життєдіяльності та не пов’язаних з по-
точним утриманням бюджетних уста-
нов.

Подання проєктів здійснюється ав-
торами в електронному вигляді (o§ce@
zv.gov.ua ) згідно з додатком 1 до Поло-
ження про громадський бюджет Завод-
ської міської територіальної громади, з  
подальшим підтвердженням у паперо-
вому вигляді, до виконавчого комітету 
Заводської міської ради (вул. Полтав-
ська, 4/16, м. Заводське). 

Прийом проєктів – до 31 травня 2021 
року (включно) з понеділка по четвер – 
з 8.00 до 17.15.; п’ятниця з 8.00 до 16.00. 
Перерва – з 12.00 до 13.00.

Телефон для додаткових консульта-
цій: (05356) 3-56-92 



Жителі колишніх сільських рад нашої 
громади можуть отримати ряд послуг, 
звернувшись до адміністраторів сіл Бо-
даква та Піски

-  Довідки різного характеру
- Здійснення нотаріальних дій
- Зняття з реєстрації місця проживання
- Реєстрація місця проживання
- Реєстрація місця перебування 
- Прийняття документів для призначен-

ня субсидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг, при-
дбання скрапленого газу, твердого та рід-
кого пічного побутового палива

- Прийняття документів для призначен-
ня державної соціальної допомоги малоза-
безпеченим сім’ям

- Прийняття документів для призначен-
ня допомоги у зв’язку з вагітністю та по-
логами 

- Прийняття документів для призначен-
ня  допомоги при народженні дитини

- Прийняття документів для призначен-
ня  допомоги при усиновленні дитини

-  Прийняття документів для призначен-
ня допомоги на дітей одиноким матерям

- Прийняття документів для призначен-
ня тимчасової державної допомоги дітям, 
батьки яких ухиляються від сплати алі-
ментів, не мають можливості утримувати 
дитину або місця проживання їх невідоме

- Прийняття документів для призна-
чення щомісячної грошової допомоги осо-
бі, яка проживає разом з інвалідом I чи II 
групи внаслідок психічного розладу, який 
за висновком лікарської комісії медичного 
закладу потребує постійного стороннього 
догляду, на догляд за ним

- Прийняття документів для призначен-
ня державної соціальної допомоги інвалі-
дам з дитинства та дітям-інвалідам

- Прийняття документів для призначен-
ня державної соціальної допомоги особам, 
які не мають права на пенсію, та інвалідам

- Прийняття документів для призначен-
ня одноразової винагороди жінкам, яким 
присвоєно почесне звання України «Мати-
героїня»

- Прийняття документів для призначен-
ня допомоги на дітей, які виховуються у 
багатодітних сім’ях

- Прийняття документів для оформ-
лення допомоги на дітей–сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам – вихо-
вателям і прийомним батькам за надан-
ня соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу на прийомних сім’ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною», 
оплати послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплати соціальної допомоги 
на утримання дитини в сім’ї патронатно-

го вихователя, підтримки малих групових 
будинків

- Прийняття документів для призна-
чення тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату

- Прийняття документів для призна-
чення щомісячної адресної допомоги вну-
трішньо переміщеним особам для покрит-
тя витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг

- Прийняття документів для призначен-
ня грошової компенсації за санаторно-ку-
рортного лікування потерпілим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 1,2 категорії

- Прийняття документів для призначен-
ня пільг на придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива

- Прийняття документів для призна-
чення компенсації вартості продуктів 
харчування для громадян, віднесених до 
категорії 1 і 2, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

- Прийняття документів для призначен-
ня допомоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя

- Прийняття документів для відшко-
довування вартості послуг за програмою 
«муніципальна няня» з догляду за дити-
ною до трьох років

- Прийняття документів для призна-
чення державної соціальної допомоги на 
догляд одиноким пенсіонерам старше 80 
років, які потребують постійного сторон-
нього догляду

- Прийняття документів для призначен-
ня виплат грошової компенсації вартості 
одноразової натуральної допомоги «Паку-
нок малюка»

- Прийняття документів для призначен-
ня компенсації фізичним особам, які нада-
ють соціальні послуги з догляду на непро-
фесійній основі

- Прийняття документів для призначен-
ня допомоги особі яка доглядає за хворою 
дитиною

- Прийняття документів для призначен-
ня допомоги дитині померлого годуваль-
ника

Мешканці села Піски також можуть 
отримати:

- Державна реєстрація права власності 
на нерухоме майно 

- Державна реєстрація інших речових 
прав (відмінних від права власності) на не-
рухоме майно 

- Державна реєстрація обтяження речо-
вого права на нерухоме майно 

- Внесення змін до запису Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно 

- Внесення запису про скасування дер-
жавної реєстрації речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень; скасування за-
пису Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно; скасування рішення дер-
жавного реєстратора (за рішенням суду)

- Заборона вчинення реєстраційних дій 
- Взяття на облік безхазяйного нерухо-

мого майна 
- Надання інформаційної довідки з Дер-

жавного реєстру речових прав на нерухо-
ме майно 

- Державна реєстрація права власнос-
ті на новозбудований об’єкт нерухомого 
майна 

- Державна реєстрація права власності 
на індивідуальні (садибні) житлові будин-
ки, садові, дачні будинки, господарські 
(присадибні) будівлі і споруди, прибудо-
ви до них, що закінчені будівництвом до 5 
серпня 1992р. 

- Державна реєстрація права власності 
на індивідуальні (садибні) житлові 

будинки, садові, дачні будинки, госпо-
дарські (присадибні) будівлі і споруди, 
прибудови до них, що закінчені будівни-
цтвом до 5 серпня 1992 р. та розташовані 
на території сільських, селищних, міських 
рад, якими відповідно до законодавства 
здійснювалося ведення погосподарського 
обліку 

- Державна реєстрація права власності 
на об’єкт нерухомого майна державної або 
комунальної власності, будівництво якого 
завершено та право власності на який не 
зареєстровано до 1 січня 2013 р., за від-
сутності документа, що посвідчує набуття 
права державної або комунальної власнос-
ті на такий об’єкт 

- Державна реєстрація права власності 
у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в 
результаті реконструкції об’єкта нерухо-
мого майна, у тому числі в результаті пере-
ведення об’єкта нерухомого майна із жит-
лового у нежитловий або навпаки 

- Державна реєстрація права власності 
та права постійного користування на зе-
мельну ділянку, права на яку набуваються 
шляхом передачі земельних ділянок у влас-
ність або надання їх у постійне користу-
вання із земель державної або комунальної 
власності 

- Державна реєстрація права власності у 
зв’язку з передачею майна у власність юри-
дичної особи як внесок (внесення майна 
до статутного (складеного) капіталу (ста-
тутного фонду), вступні, членські та цільо-
ві внески членів кооперативу тощо) 

- Державна реєстрація права власності 
у зв’язку з передачею у власність фізичним 
та юридичним особам майна у результаті 
припинення (ліквідації чи реорганізації) 

юридичної особи або виділу з неї нової 
юридичної особи 

- Державна реєстрація права власності 
у зв’язку з передачею майна у власність фі-
зичним та юридичним особам, що вийшли 
із складу засновників (учасників) юридич-
ної особи 

- Державна реєстрація права власності 
у зв’язку із виділенням нерухомого майна 
в натурі власникам майнових паїв членів 
колективних сільськогосподарських під-
приємств 

- Державна реєстрація права власності 
та інших речових прав на земельну ділян-
ку, права власності на об’єкт нерухомого 
майна, реєстрацію яких проведено до 1 
січня 2013 р. відповідно до законодав-
ства, що діяло на момент їх виникнення, 
у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зі-
псуванням відповідного державного акту 
на право власності чи постійного користу-
вання земельною ділянкою, свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно 

- Державна реєстрація права власності 
на нерухоме майно, утворене шляхом поді-
лу майна, у тому числі в результаті виділен-
ня окремого об’єкта нерухомого майна із 
складу нерухомого майна, що складається 
з двох або більше об’єктів, або об’єднання 
майна 

- Державна реєстрація права власності 
на нерухоме майно, що створюється шля-
хом поділу або об’єднання майна, що пере-
буває у спільній власності 

- Державна реєстрація права власності 
на нерухоме майно, що створюється шля-
хом поділу, виділу в натурі частки майна, 
що перебуває у спільній власності, та має 
наслідком припинення права спільної 
власності для усіх або одного із співвлас-
ників 

- Державна реєстрація права власності 
на підставі рішення власника майна, упо-
вноваженого ним органу про передачу 
об’єкта нерухомого майна з державної у 
комунальну власність чи з комунальної у 
державну власність - або з приватної у дер-
жавну чи комунальну власність 

- Державна реєстрація права власності 
на підставі заяви спадкоємця 

- Державна реєстрація права власності 
на об’єкт незавершеного будівництва 

- Державна реєстрація права власності 
на об’єкт незавершеного будівництва, що 
підлягає приватизації 

- Державна реєстрація припинення 
права власності на об’єкт нерухомого май-
на, об’єкт незавершеного будівництва у 
зв’язку з його знищенням 

- Державна реєстрація припинення пра-
ва власності на нерухоме майно, у зв'язку з 
відмовою власника від права власності
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Вогонь — давній супутник людини. І 
в минулі часи, і в наш час вогонь спри-
яє людині в побуті, роботі, збереженні 
здоров’я. Важко уявити, як можна пере-
жити навіть незначний відрізок часу 
без світла і тепла, що дає нам вогонь. 
Але, на жаль, вогонь може бути дуже 
підступним і принести чимало негараз-
дів і проблем. Тому дуже важливо всім 
пам’ятати правила пожежної безпеки, 
а головне – завжди дотримуватися їх у 
повсякденному житті. Добре, коли учні 
гарно й сумлінно навчаються і здобу-
вають знання, та не менш важливими є 
заходи, спрямовані на виховання у дітей 
навчиок берегти своє життя!

Відділом освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради спільно з представ-
ником Лохвицького РС ГУ ДСНС України 
в Полтавській області Олександром Кри-
воручко проведено І етап Всеукраїнського 

конкурсу дитячих малюнків та робіт де-
коративно-прикладної творчості на про-
типожежну та техногенну тематику, мета 
якого – залучення дітей різного віку до ви-
вчення та популяризації правил пожежної 
й техногенної безпеки, формування у них 
навичок обережного поводження з вогнем, 
виховання почуття відповідальності за 
збереження від вогню та інших надзвичай-

них ситуацій навколишнього середовища.
Всі навчальні заклади нашої громади 

взяли активну участь у заході. На розгляд 
журі налійшло двадцять дев’ять робіт у 
трьох вікових категоріях та двох номіна-
ціях.

Учні проявили свої творчі здібності та 
креативність, і як результат роботи вдали-
ся різнобарвні та яскраві. Перед журі кон-
курсу постало не менш складне завдання 
– визначити серед кращих творів – авторів 
найкращих, найбільш змістовних, яскра-
вих, тематично актуальних, автентичних 
за ідеєю та художнім втіленням робіт. 

Журі визнало, що всі конкурсанти по-
працювали натхненно і виявили при цьо-
му працелюбність та навики до творчості. 
І хоча не кожен малюнок отримав перше 
місце, та всі вони заслуговують на перемо-
гу, тому одноголосно було прийняте рішен-
ня не розподіляти переможців за призови-

ми місцями, а нагородити всіх фіналістів 
та відібрати роботи для участі в обласному 
етапі конкурсу.

Відділ освіти висловлює подяку члену 
журі, викладачу образотворчого мисте-
цтва Заводської дитячої музичної школи 
Вікторії Шульзі за плідну співпрацю, висо-
кий професіоналізм та відповідальність і 
всім учасникам за активність і високий рі-
вень поданих робіт. Бажаємо нових твор-
чих злетів і здобутків!

Відділ освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради

 БЕЗПЕКА ЖИТТЯ ХАЙ ДИТИНА ЗНАЄ КОЖНА: ЖАРТУВАТИ З ВОГНЕМ НЕ МОЖНА!

ПОСЛУГИ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ КОЛИШНІХ СІЛЬСЬКИХ РАД НАШОЇ ГРОМАДИ АКТУАЛЬНО
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Перший в Україні інклюзивний літе-
ратурний конкурс для дітей та юнацтва 
імені Дмитра Ружевича організували 
«Видавничий центр «12» за підтрим-
ки Державної установи» Українського 
інституту книги» та Донецької обласної 
державної адміністрації у 2020 році.

Місія конкурсу – популяризувати укра-
їнську книгу, вшанувати пам’ять Дмитра 
Ружевича, унікального хлопця з села Сер-
гіївка на Донеччині, через потужний роз-
виток його книжкової справи.

Дмитро прожив коротке, але яскраве 
життя. Через важку хворобу хлопець був 
змушений пересуватися у кріслі колісному. 
Але це не завадило йому стати рекордсме-
ном України як наймолодшому директо-
ру приватної бібліотеки. Завдяки великій 

любові до читання та неймовірній вну-
трішній силі хлопцеві вдалося налагодити 
зв’язок з великим осередком українських 
письменників та видавців та через проект 
Євгенії Пірог «Дмитрикова пошта» пото-
варишувати з усією книжковою Україною. 
Дмитрик став прототипом книжкових іс-
торій та встиг побувати на Книжковому 
арсеналі у Києві. А ще – він здійснив свою 
мрію та відвідав музей Гарі Поттера у Ве-
ликій Британії. Історія Дмитра Ружевича – 
це приклад наполегливості та незламності, 
приклад того, що у справжньої мрії немає 
інвалідності.

Конкурс є Всеукраїнським і має на меті 
популяризувати читання серед дітей та 
молоді країни, формувати у суспільстві то-
лерантне ставлення до осіб з інвалідністю 

через зображення персонажів з інвалідніс-
тю, залучати дітей та молодь з інвалідністю 
та фізичними особливостями розвитку до 
повноцінного творчого життя. 

Тема конкурсу – інклюзія, люди з інва-
лідністю, з особливостями розвитку, діти з 
особливими освітніми потребами, люди, які 
є вразливими у суспільстві через фізичний 
стан, стать, колір шкіри, національність, 
особисті уподобання та ін. Однак твір має 
бути не про інвалідність, а про особистість. 

Цього року читачі Заводської міської 
бібліотеки №1 теж взяли участь в інклю-
зивному літературному конкурсі для ді-
тей і юнацтва імені Дмитра Ружевича. Від 
бібліотеки було подано 7 робіт, а урочисте 
оголошення переможців відбудеться 14 
травня. За результатами першого конкурсу 

вже була видана електронна збірка з тво-
рами всіх учасників конкурсу (режим до-
ступу: http://vcenter12.com/inclusivebook). 
В наступній збірці ви зможете прочитати 
оповідання студенток ВСП «Лохвицького 
механіко-технологічного фахового коле-
джу Полтавської ДАА» Сватової Надії та 
Кучерявої Анни, учня ОЗ «Заводська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №1» Коваль Олега (9кл.), За-
водської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Сургіне-
вич Ілони (8 кл.), Куликової Владислави (8 
кл.), Байрак Богдани (8 кл.), Бухало Анни 
(8 кл.).

Щиро вдячні усім юним учасникам за 
небайдужість, за перший крок до інклю-
зивного культурного життя для кожного. 

Ніна Лисенко, 
завідувачка Заводської бібліотеки №1

Щороку у дні весняних канікул читачі 
Заводської міської бібліотеки №1 долу-
чаються до святкування, під час якого в 
бібліотеці активно вирує життя і відбува-
ється багато цікавих заходів. Та в умовах 
карантину бібліотека перейшла на новий 
рівень: бібліотекарі знаходять нові спосо-
би надання послуг і проведення заходів, 
щоб не втрачати зв’язок із читачами. Тому, 
цьогорічне святкування обмежилося кон-
курсом відеопрезентацій Бук-слем «Книж-
кові пристрасті».

Бук-слем – це змагання серед читачів з 
майстерності презентації прочитаних кни-
жок. Учасниками бук-слему стали учні ОЗ 
«Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» Сав-
ченко Віталіна, учениця 8 класу і Ступник 
Єлизавета, учениця 6 класу. Свої роботи на 
конкурс подали і учні Заводської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2 Алова Яна, учениця 8 класу, 
Потапенко Анна, учениця 7 класу, Лелека 
Анна, учениця 7 класу, Кіяшко Єлизавета, 
учениця 7 класу, Горбенко Даша, учениця 
6 класу.

Цей конкурс зібрав найактивніших чи-
тачів бібліотеки, які креативно підійшли 
до завдання, продемонстрували свої ора-
торські здібності та артистизм. Компе-
тентне журі врахувало всі критерії, оціни-
ли змістовність і інформативність роботи 
і за підсумками балів обрали переможця. 
Першість виборола Алова Яна, учениця 8 
класу Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

Кожен учасник отримав на згадку гра-
моту за участь і солодкий приз. Переможця 
теж чекає нагорода. Всі конкурсні роботи 

ви можете переглянути на сторінці бібліо-
теки у фуйсбуці. Приємно відзначити, що 
на автора, відеопрезентація якого набере 
найбільше вподобайок, також чекає приз. 
Тому будьте активними і підтримайте улю-
бленого учасника.

Бажаю позитивних вражень від пере-
гляду і нехай у вашому житті не буде жод-
ного дня без прочитаної, хоча б однієї сто-
рінки, із нової книги.

Ніна Лисенко, 
завідувачка Заводської бібліотеки №1

19 та 20 березня у місті Кременчуці про-
ходив XVI традиційний відкритий турнір 
із боксу серед юнаків пам’яті видатного 
дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. 
Від боксерського клубу «Алекс» у змаган-
нях взяли участь Буряк Ігор, 2003 р. н., у 
категорії 69 кг та Гриценко Богдан, 2006 
р.н., категорія 63 кг. Боксери зайняли треті 
місця та здобули досвід, адже понад рік не 
змагалися в поєдинках.

Олексій Онищенко, 
голова БК «Алекс»

У м. Кропивницькому 6-7 березня 
2021 року відбувся 2-й Клубний чемпі-
онат України з таеквон-до GTF. Свою 
майстерність демонстрували 350 учасни-
ків з 22 спортивних шкіл, клубів, органі-
зацій України, серед яких 13 вихованців 
«Школи Чемпіонів» під керівництвом 
тренера Віталія Алєксєєва.

Спортсмени змагалися у вікових катего-
ріях: 4-5 років – малюки; 6-7 років – діти; 
8-9 років – молодші юнаки; 10-11 юнаки; 
12-14  кадети; 15-17  юніори; 18+ дорослі. 

Чемпіонат був дуже складним для біль-
шості спортсменів, так як під час пандемії 
ніхто тривалий час не брав участі у змаган-
нях. Щоб отримати медаль за перше місце, 
потрібно було провести близько 5-6 по-
єдинків.

Серед численної конкуренції нашим 
спортсменам вдалося вибороти медалі та 
нагороди:

Розділ «Лайт»:
1 місце: Верецун Вікторія, Верецун 

Анастасія, Муквичова Вікторія, Кліщуно-
ва Вікторія, Свириденко Поліна, Мусієнко 
Данііл, Алєксєєва Марія.

2 місце: Ізюменко Варвара.
3 місце: Шикота Максим, Доманський 

Богдан, Малінкін Валентин.

Розділ «Семі»:
1 місце: Верецун Анастасія, Шикота 

Максим, Кліщунова Вікторія.
2 місце: Власенко Руслан, Муквичова Ві-

кторія, Алєксєєва Марія.
3 місце: Мусієнко Данііл, Доманський 

Богдан, Верецун Вікторія.
Вітаємо вихованців «Школи Чемпіо-

нів» з високими здобутками та дякуємо 
тренеру Віталію Алєксєєву за підготовку 
вихованців. Від керівництва «Школи чем-
піонів», тренера та батьків дякуємо за під-
тримку спортсменів та надання автобусу 
для переїзду учасників змагань міському 
голові Віталію Сидоренку.

Відділ освіти виконавчого  комітету 
Заводської міської ради

3 квітня зустріччю «Газовик» (Завод-
ське) – ФК «Погарщина» завершилися 
зимові футбольні турніри, в яких вели 
запеклу боротьбу заводські колективи. 
«Харчовик» і «Газовик» доволі успішно 
виступили в цих змаганнях. Головна ко-
манда міста «Харчовик» виборола перше 
місце в відкритій першості міста Заводське 
(кращим воротарем став Олексій Касьян), 
стала чемпіоном міста Лохвиця (кращий 
бомбардир Костянтин Кононенко), вигра-
ла кубок міського голови міста Заводське. 
У місті Миргород посіла друге місце в об-
ласних змаганнях за кубок заслуженого 
тренера України Віктора Пожечевсько-
го (кращий гравець Вадим Лесь). Молоді 
футболісти «Газовика» стали фіналістами 

кубка міста та бронзовими призерами від-
критої першості міста Заводське, а Вячес-
лав Заславець отримав нагороду кращого 
гравця турніру. 

М. Швіндін
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