
Шановна громадо!
Звітний, 2020 рік, в історії міста Завод-

ське залишиться як рік багатьох історич-
них, знаменних подій та рішень. Місто 
активно впроваджувало реформи освіти, 
медицини та адміністративно-територі-
ального устрою.

Долали виклики, фінансові перепони, 
реагували на зміни в законодавстві Укра-
їни, відповідно змінюючи управлінські 
методи і пріоритети, зважаючи на першо-
чергові завдання.

2020 рік став історичним для міста, бо 
міська громада об’єднала місто Заводське 
та дві сільські громади: Бодаквянську та 
Пісківську. На сьогоднішній день Завод-
ська міська територіальна громада скла-
дається з міста та десяти сіл. З листопада 
2020 року запрацював новий депутатський 
корпус в складі двадцяти двох депутатів, 
які представляють інтереси і сільських на-
селених пунктів громади.

У 2020 році рада прийняла у комуналь-
ну власність земельні ділянки сільськогос-
подарського призначення державної влас-
ності, загальною площею 3458,5952 га, які 
розташовані за межами населених пунктів 
на території Заводської міської ради.

Розпочато реорганізацію Бодаквянської 
і Пісківської сільських рад.

Прийнято у власність громади із спільної 
власності територіальних громад Лохвиць-
кого району заклади освіти та культури.

Створено нову структуру відділів вико-
навчого комітету Заводської міської ради.

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК 
ГРОМАДИ

З літа 2020 року запрацювала робоча гру-
па по розробці Стратегії розвитку громади. 
Проведені засідання експертних груп, ан-
кетування населення. Проводиться аналіз 
бачення громадянами майбутнього нашої 
громади. Всі провідні думки та ідеї, про-
єкти та програми ляжуть в основу довго-
строкової перспективи розвитку громади.

Реалізація майбутньої Стратегії не 
може бути одноосібною – ця справа має 
об’єднати зусилля громадськості, бізнесу, 
влади, молодих, амбітних та досвідчених 
фахівців.

Також створена робоча група, яка роз-
почала розробку Стратегії економічного 
розвитку громади у рамках ініціативи Єв-
ропейського Союзу «Мери за економічне 
зростання». Місто отримало сертифікат 
про приєднання до програми «Мери за 
економічне зростання» як учасник Юніор. 

КОМУНІКАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ, 
ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДИ, 

ПУБЛІЧНІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ. 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

З метою прозорості в роботі рада опера-
тивно інформує населення щодо життєді-
яльності громади.

Інформація про роботу ради, виконав-

чого комітету, установ міста розміщується 
на офіційному сайті міста.

Оприлюднюються проєкти рішень та 
інші документи ради.

Трансляція сесій проводиться в on-line 
режимі. Всі відео сесійних засідань архіву-
ються на міському інформаційному ресурсі.

Офіційний сайт міста постійно удо-
сконалюється, наповнюється новинами та 
відповідною інформацією. Працюємо над 
створенням нового сайту нашої громади.

В соцмережах Фейсбук та Viber створені 
групи «Заводське», які мають відповідно 
1721 і 557 підписників.

У приміщенні ради працює інфокіоск, 
до якого мають доступ всі охочі. 

Через електронну пошту приймаються 
запити на інформацію та своєчасно нада-
ються відповіді.

Заводська міська рада видає інформа-
ційний бюлетень громади «Інформацій-
ний вісник», в якому публікуються новини 
громади, офіційні документи ради та ви-
конкому, оголошення, пізнавальні та кра-
єзнавчі матеріали та інше. «Вісник» роз-
повсюджується у всіх населених пунктах 
нашої громади.

Напрацьовані зв’язки з питань інфор-
мування з газетами «Зоря» та «Лохвиць-
кий край».

Посадові особи та депутати міської ради 
у 2020 році вчасно склали декларації про 
доходи та розмістили інформацію на сайті 
Єдиного державного реєстру декларацій.

РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА

Серед факторів, що впливають на ста-
новлення громадянського суспільства – 
законодавче середовище в Україні, актив-
ність громадян і розвиток громадських 
організацій, їх здатність до об’єднання 
зусиль та спроможність до залучення гро-
мадян у свою діяльність, до створення 
спільнот навколо спільних цінностей та 
інтересів.

В 2020 році міська рада сприяла у реалі-
зації права громадян на проведення в місті 
мирних акцій та зібрань.

Тривала співпраця з місцевою громад-
ською організацією «СПОРТ» (голова 
В.Мусієнко), яка є найпотужнішою в на-
шому місті і активно діє вже багато років. 
МГО «СПОРТ» об’єднує любителів фіз-
культури і багатьох видів спорту різних ві-
кових категорій.

 Міська рада співпрацює з громадською 
організацією «Правопорядок», яка активно 
працює в напрямку безпеки міста і грома-
дян. Забезпечувала в місті правопорядок 
під час проведення різноманітних заходів.

В місті неодноразово проводились бла-
годійні акції – збору допомоги для наших 
земляків, які знаходяться на передовій. 
Більше 100 кг зібраних речей та продуктів 
було передано в Луганську обл.

 Завдяки підприємствам та підприєм-
цям міста, релігійній громаді «Жива надія» 
(пастор О. Деркач) продукти харчування, 
солодощі та дитячий одяг передані вихо-
ванцям дитячого будинку, що знаходиться 
неподалік від зони бойових дій.

Жителі міста активно взяли участь у 
весняних заходах по благоустрою та озеле-
ненню міста. Активні громадяни ділилися 
посадковим матеріалом: квітами, кущами, 
деревами – для висадки їх на клумбах, ву-
лицях і парках міста.

 Міська влада співпрацює із зоозахис-
никами. Надавалась підтримка сім’ї, яка 
утримує притулок собак. Це були матері-
али для будівництва вольєрів та продукти 
харчування.

Протягом року безкоштовно надавало-
ся приміщення для проведення стериліза-
ції бродячих собак і котів за кошти, зібрані 
зоозахисниками.

У 2020 році запрацювала сторінка Фей-
сбук «Хата-читальня», яку підтримує та 
наповнює матеріалом місцевий краєзна-
вець Олександр Дроб’язко.

За минулий рік містяни змогли дізнатися 
про невідомі сторінки життя та творчість 
видатних земляків. 37 історичних розві-
док – публікацій проведено краєзнавцем.

Матеріали з «Хати-читальні» були пу-
блікувалися в бюлетені «Інформаційний 
вісник». Це дало можливість для доступу 
ще більшого кола читачів до історичних 
матеріалів.

Таким чином громадянська спільнота 
міста у 2020 році стала ще згуртованішою 
та активнішою і проявила себе в різних на-
прямках: патріотизм та збереження історії 
рідного краю, любов до природи, захист 
навколишнього середовища, безпечне міс-
то, розвиток фізкультури і спорту, розви-
ток культури та інше.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
Громадський бюджет (бюджет участі) у 

місті Заводському – це частина міського 
бюджету, місцева ініціатива, форма пря-
мого волевиявлення жителів міста, що 
впроваджує інноваційні механізми залу-
чення громадськості до розподілу коштів 
міського бюджету та спрямована на демо-
кратичний процес обговорення громадою 
окремих напрямів використання бюджет-
них коштів.

За проєкти заводчан у 2020 році прого-
лосувало 1976 громадян міста, у електро-
нному форматі 13. Визнано 6 проєктів-
переможців. На проєкти передбачено у 
бюджеті 2021 року 589 229 грн. Проєкти–
переможці, які будуть реалізовані у 2021 
році:

«Сучасне обладнання методичного ка-
бінету – складова запорука всебічного 
розвитку дошкільників» /Застосування 
сучасного обладнання у розвальному се-
редовищі ДНЗ/. Автор проєкту: Дроб'язко 
Олександр. Бюджет: 29600,00 грн.

  Проєктна група пропонує за кошти гро-
мадського бюджету придбати фліп чарти, 
стіл для малювання піском та комп’ютер, 
що є сертифікованим обладнанням, має 
рекомендації Міністерства освіти і на-
уки України на застосування у освітньому 
процесі дошкільних закладів, відповідає 
санітарним нормам, естетичним вимогам 
та безпеці життєдіяльності дітей й праців-
ників ДНЗ. 

 Використання столу для малювання 
піском позитивно впливає на: розвиток 
дрібної моторики пальців, розвиває ува-
гу, уяву, творчі здібності, здійснює психо-
логічне розвантаження… Важливо, що це 
проходить у вигляді гри, і зовсім не нага-
дує стандартну форму навчання. Вдало за-
стосовується у гуртковій роботі та під час 
самостійної художньої діяльності. 

Фліп чарти сьогодні – це невід’ємні 
атрибути не лише навчальних занять, а й 
будь-якого зібрання: лекцій, батьківських 
зборів, педагогічних рад, семінарів та інше. 
Згадане вище обладнання мобільне, без-
печне, легко демонтується.

 «Поновлення комплекту звукопідси-
люючої та світло-звукової апаратури для 
організації виховного процесу і прове-
дення культурно-масових заходів у коле-
джі». Автор проєкту: Мірошник Наталія. 
Бюджет: 85 679,00 грн.

Проєкт передбачає поновлення 
комплекту звукопідсилюючої та світ-
ло-звукової апаратури для створення 
можливостей щодо реалізації ідеї всебіч-
ного гармонійного виховання особистості. 
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Реалізація представленого проєкту за-
безпечить безкоштовний доступ усього 
педагогічного та студентського колективу 
коледжу до використання звукопідсилюю-
чої і світло-звукової апаратури, придбаної 
за рахунок проєкту, яка буде у вільному 
доступі для всіх творчих колективів на-
вчального закладу відповідно до режиму 
роботи коледжу та графіку занять творчих 
колективів.

«Сучасна спортивна зала – створення 
комфортних умов для занять фізичною 
культурою та спортом для учнів та мо-
лодших жителів містечка». Автор про-
єкту: Мороз Світлана. Бюджет: 63 500,00 
грн.

За проєктом передбачається оснащен-
ня необхідним спортивним обладнанням 
спортивної зали ЗОШ №2, яке дасть мож-
ливість якісно зайнятися спортом, прово-
дити виховні та родинні заходи, заняття 
гуртків, із залученням до занять дітей з 
обмеженими фізичними можливостями, 
формувати позитивний імідж спортивної 
зали.

«Від модернізації шкільної їдальні – до 
здорового харчування дітей». Автор про-
єкту: Надія Чабак. Бюджет: 99 950,00 грн.

Для повноцінного здорового харчуван-
ня дітей необхідно якісне і сертифіковане 
обладнання для шкільної їдальні ЗОШ №1. 
Проєкт передбачає модернізацію примі-
щення їдальні закладу: придбання сучас-
ної техніки, що дозволить створити ком-
фортні умови дня організації правильного 
та раціонального харчування школярів, 
приготування здорової їжі для дітей та 
збереження їх здоров’я. Використання но-
вого обладнання буде сприяти покращен-
ню умов роботи кухарів. 

«Дизайн у стилі НУШ: облаштування 
осередку художньо-творчої діяльності 
учнів». Автор проєкту: Наталія Дробяз-
ко.  Бюджет: 117 000,00 грн.

Реалізація даного проекту забезпечить 
безкоштовний доступ учнівського колек-
тиву школи І ступеня, що становить біль-
ше 60% дітей молодшого шкільного віку 
міста. Шафи з поличками для зберігання 
приладдя з художньо-творчої діяльності 
учнів, придбані за рахунок проєкту, будуть 
у вільному доступі для молодших школя-
рів, а також сприятимуть естетичному об-
лаштуванню класних кімнат.

Серед головних вимог до шкільних ме-
блів для НУШ є ергономічність, безпеч-
ність, а також фіксовані розмір, форма, 
вага, міцність та визначені кольори. Також 
усі меблі в класі повинні обов’язково від-
повідати вимогам Закону України «Про 
безпечність нехарчової продукції». Усі речі 
в класі мають бути виготовлені з дозволе-
них МОЗ України матеріалів.

«Магія світла». Автор проєкту: Юлія 
Краснолуцька. Бюджет: 193 500, 00 грн.

Під час проведення будь-якого масово-
го заходу, на відкритій території чи в при-
міщенні, неабияку роль відіграє світлове 
оформлення. Світло, в комбінації з му-
зикою та грою артистів, створює певний 
емоційний фон, доповнює бачення загаль-
ної картини та здатне викликати особливі 
переживання глядача (іншими словами: 
світло є частиною режисерської задумки). 

Придбання професійного сценічного 
світлового обладнання дасть можливість 
проводити та реалізовувати культурно-
мистецькі проєкти, фестивалі, конкурси, 
концерти на більш сучасному, якісному 
та професійному рівні. А це в свою чергу 
сприятиме культурному збагаченню та 
поліпшенню якості надання громадянам 
культурних послуг, які відповідають висо-

ким професійним та естетичним нормам, 
що би задовольнило мистецькі потреби 
усіх вікових категорій.

У 2020 році було реалізовано чотири 
проєкти-переможці громадського бю-
джету:

1. «Інтерактивна підлога» - сучасне ін-
новаційне диво! /Упровадження проекцій-
ної системи навчання, що сприяє розвитку 
здібностей дошкільників/. 

Відповідно по проєкту придбано комп-
лект інтерактивної проекції (105 000,00 
грн) та встановлено в ДНЗ «Теремок».

2. «Організація сучасного предметно-
розвивального середовища як запорука 
різнобічного розвитку дітей дошкільного 
віку». 

Згідно з проєктом придбано ігрове об-
ладнання, яке встановлено на території 
ДНЗ «Малятко» (198 650,00 грн).

3. «Комп’ютеризована шкільна бібліоте-
ка – це оперативне і повноцінне забезпе-
чення інформаційних, науково-дослідних, 
освітніх, культурних та інших потреб ко-
ристувачів бібліотеки».

По проєкту придбано та передано у бі-
бліотеку ЗОШ №2 необхідне комп’ютерне 
обладнання (близько 34 228 грн).

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

В межах проєкту придбано та передано 
у ЗОШ №1 акустичну апаратуру (98 880 
грн).

У 2021 році конкурс проєктів громад-
ського бюджету буде запроваджений по 
всій громаді. Запрошуємо взяти участь. Че-
каємо громадян з цікавими пропозиціями.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТАХ
У 2020 році Заводська міська рада взяла 

участь в обласному конкурсі проєктів роз-
витку територіальних громад Полтавської 
області.

На конкурс був поданий проєкт «Під-
вищення безпеки життя, зменшення ри-
зику виникнення природних техногенних 
катастроф на території Заводської міської 
ради», який пройшов конкурсний відбір. 
У 2021 році на реалізацію цього проєкту з 
фонду обласної ради в бюджет нашої гро-
мади надійде 600 000грн; 1 700 000 грн за-
кладено в міському бюджеті. Загальна вар-
тість проєкту – 2 220 000 грн. 

Метою проєкту є створення умов в За-
водській громаді для зменшення ризику 
виникнення аварій природного характеру 
і надзвичайних ситуацій та досягнення 
гарантованого рівня захисту населення і 
територій від їх наслідків, забезпечення 
Заводської міської ради високонадійним 
технічним засобом: автогідропідйомником 
Comet 19, з установкою на шасі Iveco Daily, 
для недопущення та ліквідації наслідків 
природних лих та надзвичайних ситуацій.

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ: 
ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ

До доходної частини міського бюджету 
м. Заводське за 2020 рік надійшло 35 624 
332 грн, що становить 96% до затвердже-
ного плану.

Власні доходи 35 624 332 грн (загальний 
фонд 32 692 447 грн, спеціальний фонд 2 
931 885 грн).

Офіційні трансферти 9 680 203 грн:
- на 8 973 115 грн (за рахунок субвенції з 

районного бюджету);
- на 55 350 грн (за рахунок субвенції з 

державного бюджету особам з особливими 
освітніми потребами (інклюзія).

 У загальному обсязі надходжень пер-
шість (29%) належить орендній платі за 
землю з юридичних осіб – 10 657 517 грн;

Інші суттєві джерела доходу:
1. Земельний податок з юридичних осіб 

- 3 550 231 грн (9,5%); 
 2. Акцизний податок - 2 915 507 грн (8%);
 3. Єдиний податок з фізичних осіб – 3 

416 998 грн (10%);
 4. Податок на нерухоме майно –374 897 

грн (1%).
Найбільшими платниками за землю в 

2020 році були:
1. ТзОВ «РАЙЗ-ЦУКОР» – 4 631 633 грн;
2. ТОВ «Елеватор - Агро» - 1 671 119 грн;
3. ПрАТ «Склоприлад» - 983 834 грн;
4. ПАТ «Укртелеком» - 190 589 грн;
5. ТОВ «Лохвицький комбікормовий за-

вод» – 563 495 грн;
6. ТзОВ «Регал Петролеум Корпорейшн 

(Юкрейн) Лімітед» - 318 000 грн;
7. ПрАТ «Європа Транс Агро» - 369 000 грн;
8. ФОП Антоненко В.П. – 406 778 грн;
9. УАСП ТОВ «КАІС» - 384 000 грн;
10. ПП «Компанія «Надежда» - 202 659 грн;
11. ТОВ «Агросервіс» - 153 168 грн;
12. ЧТК «Анкор» - 118 363 грн;
13. ТДВ «Червонозаводський хлібоза-

вод» - 265 969 грн.

Видатки
На видаткову частину бюджету спрямо-

вано 36 117 910 грн, що становить 90,8% до 
затверджених бюджетних призначень.

Із загальної суми видатків це:
- кошти міського бюджету – 27 089 445 

грн;
- субвенції з бюджетів інших рівнів 9 

028 465 грн.
ФІНАНСУВАННЯ ОСНОВНИХ 

ГАЛУЗЕЙ
ОСВІТА

На утриманні громади міста перебува-
ли ДНЗ «Теремок» та «Малятко», в яких 
функціонує 11 груп (ДНЗ «Теремок -4, ДНЗ 
«Малятко» - 7). Кількість дітей по дитячих 
садках на кінець року 212 чол. на початок 
року було 233.

Утримання ДНЗ здійснювалися за ко-
шти міського, районного бюджетів та бать-
ківської плати за харчування.

Пільгами на харчування користувалися 
48 дітей з малозабезпечених сімей (100% 
оплата за харчування за рахунок бюджету 
міської ради).

Вартість утримання 1 дитини у 2020 
році становила 20 грн.

З міського бюджету на утримання ДНЗ 
витрачено 10 140 365 грн, в тому числі з 
районного бюджету 7 549 830 грн та місь-
кого бюджету 2 590 535 грн. Використано 
184 756 грн на харчування дітей у ДНЗ за 
рахунок коштів батьків.

В 2020 році крім витрат на утримання 
проведено ряд ремонтних робіт та при-
дбання інвентарю.

Проведено:
- приміщення ДНЗ «Малятко» облад-

нано системою протипожежного захисту 
-автоматичною пожежною сигналізацією;

- дерев’яні елементи горищного покрит-
тя (крокви, лати) будівлі ДНЗ «Малятко» 
оброблено засобом вогнезахисту;

- заміну газових лічильників топкової 
ДНЗ «Теремок»; 

- оброблення даху протипожежною су-
мішшю, технічний огляд вогнегасників, мон-
таж пожежної сигналізації ДНЗ «Теремок»;

- частковий ремонт двох туалетних кім-
нат ДНЗ «Теремок»; 

- ідентифікацію приміщень ДНЗ «Тере-
мок».

Придбано для ДНЗ «Теремок»:
- кухонне обладнання відповідно до ви-

мог системи НАССР; 
- матеріали для поточного ремонту;
- канцтовари;
- засоби індивідуального захисту у 

зв’язку з пандемією COVID-19.
Придбано для ДНЗ «Малятко»:
- стелажі виробничі з оцинкової сталі;
- стіл виробничий з нержавіючої сталі;
- мийки трьохсекційні;
- посуд та кухонний інвентар щодо 

впровадження системи HACCP; 
- набір дощок обробних , лотки – кон-

тейнери, набори відро з віджимом та шва-
бра, совки та щітки; 

- засоби індивідуального захисту, дезін-
фікуючі засоби та антисептики; 

- матеріали для поточного ремонту( 
фарба, цемент, вапно, сатенгіпс, щітки, 
розчинник); 

- мийні засоби; канцтовари.
Здійснено для обох ДНЗ:
- обслуговування сайту ДНЗ; передплату 

фахових видань; оплату курсів підвищен-
ня кваліфікації педагогічних працівників 
та участь у освітніх заходах: «Міжнародна 
школа медіаосвіти», «Методично-освітня 
сесія Всеукраїнської громадської органі-
зації «Асоціація працівників дошкільної 
освіти»;

- поточний ремонт газового обладнання 
вузла обліку газу (заміна лічильника) в те-
плогенераторній ДНЗ «Малятко»;
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ній день створено відділ соціального за-
хисту населення та Службу у справах дітей, 
працівники цих структур створили базу 
для ведення обліку громадян, які користу-
ються державними пільгами і гарантіями.

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО
У місті працюють два будинки культури 

На їх утримання з міського бюджету ви-
трачено 2 193 304 грн., в тому числі субвен-
ція з районного бюджету 1 130 360 грн.

 У МБК №1 діти безкоштовно займа-
ються хореографією, вокалом, грою на 
духових інструментах, театральним мис-
тецтвом, декоративно-прикладним мисте-
цтвом. Учасниками гуртків та студій є 63 
дітей; учасниками аматорських колективів 
є 95 дорослих громадян міста. Учасники 
художньої самодіяльності міських Будин-
ків культури брали участь у різноманітних 
конкурсах та фестивалях.

Заклади культури беруть участь у мис-
тецьких конкурсах та фестивалях і забез-
печують проведення міських культурно – 
масових заходів та свят.

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

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
З міського бюджету у 2020 році на фінан-

сування програм по підтримці фізичної 
культури і спорту виділено 335 000,00 грн. 

У місті були реалізовано різні спортивні 
програми:

1. Розвиток настільного тенісу;
2. Розвиток міні-футболу;
3. Розвиток аматорського футболу. З 

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

4. Розвиток та підтримка спортсменів 
бойового мистецтва «Дракон», тхеквондо, 
муай-тай, кікбоксингу. Спортсмени взяли 
участь у чемпіонаті Кіровоградської облас-
ті з таеквондо гтф.

5. Розвиток боксу. Боксери були учасни-
ками чемпіонатів з боксу у містах Харкові, 
Полтаві, Києві.

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 
ТА МІСТОБУДУВАННЯ

В галузі земельних питань протягом 
року за підсумками розгляду заяв та кло-
потань фізичних та юридичних осіб вирі-
шено наступні питання:

1.Надано 54 дозволи щодо розробки до-

кументації із землеустрою;
2. Затверджено 45 документацій із зем-

леустрою;
3. Вилучено 8 з користування та надано 

28 земельних ділянок в користування на 
умовах оренди;

4. Передано у власність на підставі при-
ватизації 25 земельних ділянок згідно пе-
реліку, визначеного статтею 121 Земельно-
го кодексу України;

5. Передано 1 ділянку в постійне корис-
тування;

6. Продано 10 земельних ділянок з кате-
горії земель промисловості, транспорту та 
торгівлі;

7. Зменшено ставку орендної плати 16 
користувачам земельних ділянок (в зв’язку 
з відсутністю господарської діяльності);

8. Встановлено 3 організаціям пільги зі 
сплати земельного податку.

В галузі містобудування протягом року 
вирішувалися наступні питання:

1.Встановлено розмір кошторисної за-
робітної плати в будівництві на 2020 рік;

2.Надано 3 дозволи на виготовлення 
проєктно-кошторисних документацій на 
будівництво об’єктів (поточний, капіталь-
ний ремонти, реконструкція, нове будів-
ництво) незалежно від форм власності;

3. Погоджено 3 землекористувачам 
встановлення малих архітектурних форм 
(вбиральня, паркани);

4. Надано 14 дозволів на підключення 
користувачів до централізованих мереж 
водопостачання та водовідведення та 2 до-
зволи на влаштування герметичних септи-
ків для відведення стічних вод;

5.Розглянуто 10 звернень щодо при-
своєння та зміни номерів поштових адрес 
об’єктів нерухомості, розташованих на те-
риторії міста;

6. Затверджено тарифи для КП «Комун-
сервіс» у сфері водопостачання та водовід-
ведення;

7. Призначено за результатами конкур-
су управителя багатоквартирних будинків 
у м. Заводське. 

8. Продовжено дію 3 дозволів на розмі-
щення зовнішньої реклами на території м. 
Заводське.

9. Затверджено заходи з Цивільної обо-
рони на 2020 рік.

10. Виготовлено технічні документації з 
нормативної грошової оцінки земель насе-
лених пунктів м. Заводське та с. Вишневе 
на суму 102 175,22 грн;

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

12. Послуги з технічного нагляду за бу-
дівництвом об’єктів на суму 31 244,00 грн;

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

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

- будівництво водогону по вулиці По-
льова в м. Заводське, Лохвицького району, 
Полтавської області;

- поточний ремонт Меморіалу Пам’яті 
по вул. Матросова, 15д, м. Заводське, Лох-
вицького району, Полтавської області.

Проведено експертизу вказаних доку-
ментацій на суму 14 784,00 грн. 

У 2020 році Заводська міська рада пра-
цювала над наступними проєктами:

1. Добудова навчального корпусу А 
Опорного закладу «Заводська ЗОШ I-III 
ст. №1» по вул. Шкільній, 1б, м. Заводське, 
Лохвицького району (співфінансування в 
сумі 3 332 773,30 грн) 28 січня 2021 року 
була введена в експлуатацію. Школа пере-
дана нашій територіальній громаді. Знахо-

диться на балансі відділу освіти виконав-
чого комітету Заводської міської ради. 

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

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

3. Проведено поточний ремонт Меморі-
алу Пам’яті по вул. Матросова, 15д на суму 
184 984,00 грн. Виконано наступні роботи:

- демонтовано близько розташовані до 
пам’ятника зелені насадження з метою 
уникнення подальшої руйнації споруди 
кореневою системою дерев;

- капітально відремонтовано дві стели 
з нанесенням сучасних оздоблювальних 
матеріалів та відновлено оздоблення по-
стаменту пам’ятника;

- встановлено на стели нові меморіальні 
дошки з оновленням тематики для вшану-
вання воїнів, які захищали вітчизну в роки 
Другої світової війни, виборюють незалеж-
ність України у ХХI столітті, брали участь 
у проведенні міжнародних операцій з під-
тримки миру і безпеки та пам’яті жертвам 
Чорнобильської катастрофи.

Поліпшено благоустрій території Мемо-
ріалу шляхом вертикального планування 
земельної ділянки для покращення водо-
відведення, а прилеглу до Меморіалу те-
риторію вимощено тротуарною плиткою з 
облаштуванням квіткової клумби. 

 БЛАГОУСТРІЙ МІСТА
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. Проведено 
двомісячник чистоти та благоустрою.

Проведена робота по очистці території 
міста від несанкціонованих сміттєзвалищ.

Працівниками відділу благоустрою 
міської ради та КП «Комунсервіс» було зі-
брано та вивезено на полігон ТПВ 220 не-
санкціонованих сміттєзвалищ (у межах 
смуг вулиць та доріг міста - 170, на прибу-
динкових територіях – 50). Обсяг зібрано-
го та вивезеного на міське сміттєзвалище 
сміття становить 3000 м3.

 Видалено близько сорока старих, ура-
жених омелою та таких, які загрожують 
життю людей та будівлям, дерева. Прове-
дена обрізка близько 300 сухостійних, вра-
жених омелою дерев (паркова зона місь-
кого стадіону, паркова зона спиртового 
комбінату, ПрАТ «Склоприлад», міських 
кладовищах, вулицях міста). 
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ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЗА 2020 РІК
- врізка газопроводу ДНЗ «Малятко»;
- поточний ремонт газового обладнання 

вузла обліку газу (заміна лічильника) в те-
плогенераторній ДНЗ «Теремок»;

- врізка газопроводу ДНЗ «Теремок»;
- поточний ремонт електричних мереж 

теплогенераторної ДНЗ «Теремок».
Крім того, дитячі садки забезпечені со-

лодощами до Дня Св.Миколая та ново-
річними подарунками (подякуємо за це 
Представництво «Регал Петролеум Корпо-
рейшн Лімітед», ТОВ «Елеватор Агро» та 
ПрАТ «Склоприлад»), а також подарунка-
ми для випускників.

У місті функціонують дві загальноосвіт-
ні школи. З 01.01.2021 року всі школи міс-
та та сіл (ОЗ «Заводська ЗОШ I-III ст. №1», 
Заводська ЗОШ I-III ст. №2, Пісківська 
ЗОШ І - ІІІ ст., Бодаквянський навчально-
виховний комплекс «ЗОШ I-III ступенів»), 
які ввійшли в нашу громаду, підпорядко-
вані відділу освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради та утримуються за 
рахунок міського бюджету

Міська рада сприяє у перевезенні дітей 
на різні заходи. 

Надається всіляка підтримка дитячій 
музичній школі, механіко – технологічно-
му коледжу та ПТУ №32.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
 В комунальній власності громади міста 

перебуває майновий комплекс АЗПСМ №1 
по вул. Садовій. У 2020 році були виконані 
наступні роботи:

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

- встановлення системи протипожежно-
го захисту АЗПСМ № 1 на суму 118843,05 грн;

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

- поточний ремонт приміщення АЗПСМ 
№ 1 (рентгенкабінет) на суму 125 118,00 грн;

- поточний ремонт системи вентиляції 
АЗПСМ №1 на суму 50 353,70 грн;

- працівниками КП «Комунсервіс» вста-
новлено пандус в будинку 1 по вул. Озерна 
(аптека та АЗПСМ №2)

- придбано препаратів інсулінів для хво-
рих на цукровий діабет на суму 20 000 грн. 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
 ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На комплексну програму соціального 
захисту населення у 2020 році було виді-
лено 879 807 грн.

За рахунок цієї програми надавалася 
допомога громадянам, які потребують зна-
чних коштів на лікування, або опинилися 
у складних життєвих обставинах; дітям – 
сиротам.

З програми соціального захисту у 2020 
році виплачені кошти для відзначення ви-
пускників шкіл та коледжу, які закінчили 
навчальні заклади з відзнакою; для участі 
школярів та студентів в олімпіадах, кон-
курсах, школах, форумах.

За рахунок програми соціального захис-
ту виплачена допомога: 

Учасникам ООС на сході України до 
Дня захисника України – 62 000 грн. (по 1 
тис грн кожному);

учасникам ліквідації на ЧАЕС 1 та 2 ка-
тегорії – 50 000 грн. (по 1 тис грн кожному);

учасникам бойових дій на території ін-
ших держав та вдовам– 44 000 грн. (по 1 
тис грн кожному);

учасникам війни (1941 1945 р.р.) – 12 
000 грн. (по 2 тис грн кожному).

Допомагаємо мешканцям громади у пи-
таннях оформлення субсидій. Близько 1426 
сімей отримують субсидію. На сьогодніш-



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

Проведено очистку та побілку парканів, 
бордюрів, очистку декоративних водойм; 

По вулицях міста відремонтовані лавки, 
встановлені нові урни для сміття (Матро-
сова, Озерна, Полтавська).

Проведено ремонт дитячих майдан-
чиків (вул. Матросова, просп. Миру, вул. 
Озерна, вул. Жукова).

Також було проведено очищення від 
сміття та мулу водовідвідних лотків по те-
риторії міста (вул. Проектна, I пров. Садо-
вої, вул. Матросова). Очищено від сміття 
берег річки Сули. 

Проведено озеленення міста: висадже-
но близько 200 шт. різних порід дерев, 50 
кущів.

Придбано саджанців різних порід на 
суму 23 240,00 грн, які висаджені в зоні від-
починку громадян по вулиці Матросова.

У весняний період проведено ремонт 
пам’ятників на території міста (вул. Жу-
кова, Озерна, Матросова), ремонт малої 
архітектурної форми (знак «Заводське» 
вул. Ватутіна) та дорожнього знаку «За-
водське» (вул. Полтавська).

Проведені ремонтні роботи автобусних 
зупинок по місту (вул. Ватутіна, Полтав-
ська). 

ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ 
ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ 

Централізованим вивезенням ТПВ охо-
плено:

- 2220 абонентів (населення кооперати-
вів, приватного сектору);

- 10 бюджетних установ;
- 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 гра-
фіка та за заявками надає послуги з ви-
везення ТПВ мешканцям та установам 
територіальних 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.

Придбано сміттєвоз СБМ – 301 – 2, 
об’ємом 11,5 м3 на шасі автомобіля МАЗ 
(вартість 1 500 000 грн).

Завершуються роботи по облаштуван-
ню огорожі полігону ТПВ довжиною, 180 м.

Проведено завіз землі та планування 
території полігону ТПВ для попередження 
підпалів. Посилено охорону полігону, ор-
ганізовано щоденний контроль (працює 2 
працівника).

РОБОТА ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО 
КОМУНАЛЬНОГО РИНКУ

Відповідно до Статуту ринок реалізовує 
свої послуги за цінами, затвердженими рі-
шенням виконавчого комітету Заводської 
міської ради. В 2020 році рішенням вико-
навчого комітету №9 від 21/01/2020р. вар-
тість послуги по утриманню одного торго-
вого місця була погоджена в розмірі 9,00 грн 
(одне торгове місце – 2 квадратних метра ). 

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 осіб.

Ще однією перевагою ринку є робота 
м'ясо-молочного 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.  

ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ 
«ПРАВОПОРЯДОК»

У період з 01.01.2020 по 30.12.2020 чле-
нами МГО «Правопорядок» проведено 
800 чергувань, які здійснювались у ви-
хідні і святкові дні. Проводилась охорона 
громадського порядку під час проведення 
міських святкових заходів і футбольних 
матчів. Для чергувань задіяні чотири чле-
ни громадського формування правопоря-
док.

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 збере-
ження комунальної власності міста. 

Під час чергувань з працівниками Лох-
вицького МПУМВС проводилась профі-
лактична робота з водіями скутерів і мопе-
дів, які порушували правила дорожнього 
руху; робота по охороні громадського по-
рядку. 

По суботах відбувалися чергування на 

міському комунальному ринку, під час 
яких здійснювали контроль по дотриман-
ню карантинних вимог.

Систематично припиняли порушення 
санітарних норм на р. Сула та р. Артопо-
лот (прання килимів, брудного одягу), а 
також проводились профілактичні бесіди 
про недопущення розпиття спиртних на-
поїв поблизу місць масового відпочинку 
громадян.

Сумісно з працівниками поліції систе-
матично проводяться рейди на рахунок 
виявлення та документування випадків 
незаконного обігу наркотичних речовин. 

Виконання міської програми «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. 
Капітальний та поточний ремонт шля-

хів, тротуарів та встановлення дорожніх 
знаків.

У 2020 році у місті: 
- виконано поточний ремонт 2718 м2 

твердого покриття на 38 дорогах міста на 
суму1 379 205,00 грн по наступних вули-
цях: 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, Жуко-
ва, Польова, Л.Українки, проспект Миру, 
пров. Л.Українки, переїзд 126 км ПК 9, 
проїзд до ПрАТ «Склоприлад», Степова (в 
районі з/д переїзду);

- нанесено розмітку працівниками від-
ділу благоустрою по вулицях Полтавській, 
Матросова, Шкільній;

- проведено поточний ремонт дорожніх 
знаків (украплення, фарбування);

- виготовлена кошторисна докумен-
тація 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, Жуко-
ва, Польова, Л.Українки, проспект Миру, 
пров. Л.Українки, переїзд 126 км ПК 9, 
проїзд до ПрАТ «Склоприлад», Степова (в 
районі з/д переїзду).

Збудовані паркувальні майданчики для 
автомобілів по вулиці Матросова (за ко-
шти спонсорів). Паркувальні місця вимо-
щені тротуарною плиткою, площею 460 м2.

 ВОДОПОСТАЧАННЯ 
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

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.

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

РОБОТА МІСЬКОЇ РАДИ 
ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Заводська міська рада працювала у скла-
ді 26 депутатів. За звітний 2020 рік прове-
дено 14 пленарних засідань. Всі питання 
було попередньо розглянуто на засіданнях 
профільних комісій та обговорені на коле-
гіях ради. У 2020 році рада розглянула 369 
життєво важливих питань та прийняла 
відповідні рішення.

Значна частина з них відображала про-
блеми і побажання наших громадян. Пи-
тання, які розглядалися на сесіях ради, 
були спрямовані на покращення усіх сфер 
життєдіяльності міста. А саме: наповне-
ння бюджету, земельних відносин, жит-
лово-комунального господарства, освіти, 
культури, охорони здоров’я, благоустрою, 
затвердження програм та їх виконання (з 
програмами можна ознайомитися на сайті 
ради). 

Виконання власних та делегованих дер-
жавою повноважень здійснював виконав-
чий комітет Заводської міської ради в кіль-
кості 12 чоловік, який у 2020 році провів 12 
засідань та прийняв 121 рішення.

Апарат управління виконкому працю-
вав над виконанням рішень, в тому числі 
покращенням якості надання адміністра-
тивних послуг.

У 2020 році до міської ради надійшло 21 
заява, скарга; звернень  – 1445.

Актуальними питаннями були: надання 
земельних ділянок, набуття права власнос-
ті на землю шляхом приватизації, питан-
ня житлово–комунального господарства, 
благоустрою, соціальної допомоги та суб-
сидій. 

Надаються послуги з реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень. Здійснено 355 реєстрацій. Також на 
запит громадян надається інформація з 
державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно.

Також надаються послуги з реєстрації 
та зняття з реєстрації місця проживання 
фізичних осіб. Паспортистом надано 530 
послуг.

Проводиться реєстрація актів цивіль-
ного стану. 

Зареєстровано:
- народжень – 21 дітей (у 2019 – 15) 

(хоча таку послугу можуть виконувати і в 
пологовому закладі);

- смертей – 155 громадян (в 2019 році - 
122). 

- реєстрація шлюбу –9 пар (в 2019 році 
– 14).

У 2020 році у місті народилося – 27 дітей 
(в 2019 році – 38). 

Населення міста складає близько 8 200 
громадян. Сьогодні наша громада складає 
близько 11675 громадян.

Шановна громадо, насправді ми маємо 
значний базовий потенціал:

- землі промисловості та сільськогоспо-
дарського виробництва;

- промислові підприємства, мале під-
приємництво;

- навчальні заклади: не тільки школи, а 
й ті, що надають професійну освіту та го-
тують молодших спеціалістів;

- різноманітну соціальну інфраструкту-
ру та інше.

А також ми маємо значний людський 
потенціал, завдання якого втілити в життя 
задумане.

Тож гуртуймося у своїй відповідальнос-
ті та любові до рідної громади.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК4 www.zv.gov.ua
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ДОКУМЕНТИ
Від 27.04.2021 р.  № 1

Про стан законності та боротьби зі зло-
чинністю за результатами діяльності 

прокуратури у 2020 році.
Керуючись пунктом 40 частини 1 статті 

26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», ВИРІШИЛИ: інфор-
мацію  про стан законності та боротьби із 
злочинністю за результатами діяльності 
прокуратури у 2020  році прийняти до ві-
дома  (додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                               

Від 27.04.2021 р. № 2
Про стан законності та боротьби 

зі злочинністю, охорони громадського 
порядку за результатами діяльності 

поліції у 2020 році
Керуючись пунктом 40 частини 1 статті 

26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», ВИРІШИЛИ: інфор-
мацію  про стан законності та боротьби 
із злочинністю, охорони громадського по-
рядку за результатами діяльності поліції у 
2020 році прийняти до відома  (додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                               

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

З метою посилення протидії злочин-
ності, особливо в населених пунктах 
сільської місцевості, вживаються заходи 
щодо реагування на всі скарги громадян, 
проводяться профілактичні заходи з ан-
тигромадським елементом, активізується 
боротьба зі злочинністю, покращується 
взаємодія з населенням.

Основними завданнями поліції є надан-
ня поліцейських послуг у сферах:

1) забезпечення публічної безпеки і по-
рядку;

2) охорони прав і свобод людини, а та-
кож інтересів суспільства і держави;

3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених зако-

ном, послуг з допомоги особам, які з осо-
бистих, економічних, соціальних причин 
або внаслідок надзвичайних ситуацій по-
требують такої допомоги.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Аналізуючи стан оперативної обста-

новки, відзначаємо, що зусилля особово-
го складу відділення поліції максимально 
спрямовані на реалізацію заходів щодо 
протидії злочинності сфері довкілля, в 
тому числі виявлення незаконного обігу 
наркотичних засобів, профілактиці право-
порушень та усунення причин, що зумо-
вили вчинення протиправних дій, недо-
пущення скоєння правопорушень. Вжито 
заходи щодо розкриття злочинів на пріо-
ритетних напрямках. 

За 2020 рік:
- надійшло та зареєстровано 890 заяв та 

повідомлень кримінального характеру, які 
надійшли від жителів міста Заводське, що 
на 8,7%, більше ніж за аналогічний період 
минулого року (2019 р; – 812) (+78); 

- внесено до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 104, що на 0,12 % менше ніж 
за аналогічний період минулого року (2019 
– 114) (-10); 

-  733 (2019 р; - 636) (+97) заяв і повідо-
млень розглянуто відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян»; За на-
слідками їх розгляду усі списано до справи; 
Порушень термінів розгляду заяв, визна-
чених законодавством, не допущено;

- по 26 провадженням оголошено про 
підозру (2019 – 28);

- усього розкрито злочинів за 2020 рік 
- 26 (2019 – 28), в тому числі 5 тяжких та 
особливо тяжких;

- направлено до суду кримінальних 
справ – 26, у порівнянні з 2019 – 28;

- закрито кримінальних проваджень - 
43 (2019 – 73).

Перебуває на обліку у ВП №2 (2020 
рік):  раніше судимий – 7, формальний 
нагляд – 2, сімейних кривдників – 38, за-
суджені без позбавлення волі – 13, 164 
власники мисливської вогнепальної глад-
коствольної зброї, в користуванні яких 
перебуває 197 одиниць зброї, 28 власників 
спецзасобів,  21 власник мисливської на-
різної зброї в яких перебуває 23 одиниці 
зброї,  4 власники газової зброї.

Злочинів проти життя та здоров’я осо-
би: фактів безвісного зникнення осіб – 7, 
розшукано осіб – 7, знаходилося в розшуку 
– 3, розшукано – 2.

Зареєстровано злочинів проти влас-
ності: крадіжок – 30, розкрито – 11 (2019 
– 30,  розкрито – 14), грабежів – 0 (2019 – 1, 
розкрито – 1), шахрайств – 15 розкрито – 5; 
(2019 – 8, розкрито – 1), незаконне заволо-
діння автотранспортом – 3, розкрито – 2 
(2019 – 0).
Злочини проти життя та здоров’я особи: 
домашнє насильство – 3, необережне тяж-
ке або середньої тяжкості тілесні ушко-
дження – 1 (розкрито).

Боротьба з незаконним обігом нарко-
тичних засобів:  за незаконний посів маку 
та конопель – 1 (2019 р. – 0),  незаконне збері-
гання наркотичних засобів – 0 (2019 р. – 2).

АДМІНІСТРАТИВНА ПРАКТИКА
За вказаний період співробітниками до 

адміністративної відповідальності притяг-

нуто 445 осіб за різні правопорушення, із 
яких:

Порушення водіями правил експлуата-
ції транспортних засобів, правилами ко-
ристування ременями безпеки або мото-
шоломами –183.

Перевищення водіями транспортних 
засобів швидкості руху, невиконання сиг-
налів регулювання дорожнього руху, пору-
шення правил перевезення людей та інших 
правил дорожнього руху – 35. 

Порушення водіями правил дорожньо-
го руху, що спричинило пошкодження 
транспортних засобів, вантажів, шляхів, 
шляхових споруд чи іншого майна – 4 .

Керування транспортними засобами 
особами, які не мають права керування, 
або водіями, які не мають при собі чи не 
пред`явили для перевірки відповідних до-
кументів – 103. 

Керування транспортними засобами 
або суднами особами, які перебувають у 
стані сп`яніння – 24.  

 Дрібне хуліганство – 13. 
 Вчинення насильства в сім`ї або неви-

конання захисного припису – 25.
 Куріння тютюнових виробів у заборо-

нених місцях – 15.
 Виготовлення, зберігання самогону та 

апаратів для його вироблення – 1.
 Розпивання спиртних напоїв у громад-

ських місцях і поява в громадських місцях 
у п`яному вигляді – 28. 

 Невиконання батьками або особами, 
що їх замінюють, обов`язків щодо вихо-
вання дітей – 3. 

 Порушення громадянами строків ре-
єстрації (перереєстрації) вогнепальної, 
холодної чи пневматичної зброї і правил 
взяття їх на облік - 11 

Геннадій В’ЮН, 
начальник ВП№2 Миргородського 
РВП ГУНП в Полтавській області, 

майор поліції   

Від 27.04.2021 р.  № 3
Про затвердження звіту голови 

МГО «Правопорядок»
Керуючись   статтею 25 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 
ВИРІШИЛИ: звіт голови місцевої громад-
ської організації «Правопорядок» прийня-
ти до відома та затвердити (додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                               

ІНФОРМАЦІЯ «ПРО СТАН БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ, ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ №2 МИРГОРОДСЬКОГО РВП  ГУНП 

В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2020 РІК

За вищевказаний час членами МГО 
«Правопорядок» проведено 800 чергу-
вань, які здійснювались у вихідні і святко-
ві дні. Проводилась охорона громадсько-
го порядку під час проведення міських 
святкових заходів і футбольних матчів. 
Для чергувань задіяні чотири члени гро-
мадського формування правопорядок: 
Кривошея С.І., Нагнойний О.О., Нагной-
ний С.О., Олійник А.А.

Під час чергувань велась профілактич-
на робота з неповнолітніми по дотриман-
ню режиму перебування на території міс-
та у вечірній час, розпивання спиртних 
напоїв.

Патрулювання здійснювалось по 
маршрутах затверджених апаратом місь-
кої ради. Особлива увага зверталась на 
збереження комунальної власності міста. 
Попереджено декілька крадіжок кому-
нального та приватного майна. 

Під час чергувань з працівниками Лох-
вицького МПУМВС проводилась про-
філактична робота з водіями скутерів і 
мопедів, які порушували правила дорож-
нього руху; робота по охороні громад-
ського порядку. 

По суботах відбувалися чергування на 
міському комунальному ринку під час 
яких здійснювали контроль по дотриман-
ню карантинних вимог.

Систематично надавалась допомога 
працівникам поліції під час документу-
вання злочинів, які скоєні на території 
міста. 

Було виявлено: 
12.01.2020р. складено адмінпротокол за 

частиною І ст. 178 КупАП України на гр. – 
винесено попередження. 

23.02.2020р. складено адмінпротокол за 
частиною ІІ ст. 178 КупАП України на гр. 
М.П.К– штраф п’ять неоподаткованих мі-
німумів доходів громадян. 

08.03.2020р. складено адмінпротокол за 
частиною І ст. 173 (вживання алкоголь-
них напоїв в громадському місці) на гр. 
І.Л.О.– штраф п’ять неоподаткованих мі-
німумів доходів громадян.

19.04.2020р. складено адмінпротокол за 
частиною І ст. 178 КупАП України на гр. 
О.С.К.– винесено попередження. 

10.05.2020р. складено адмінпротокол за 
частиною І ст. 178 КупАП України на гр. 
В.І.С.– винесено попередження. 

21.07.2020р. під час патрулювання з 
працівниками поліції здійснювалася пе-
ревірка осіб, що перебувають пі адміні-
стративним наглядом.

11.09.2020р. складено адмінпротокол за 
частиною ІІст. 173 КупАП України на гр. 
Г.П.К. – винесено попередження. 

Припиняли порушення санітарних 
норм в місцях відпочинку на р. Сула та 
р. Артополот (прання килимів, брудного 
одягу), а також проводились профілак-
тичні бесіди про недопущення вживання 
спиртних напоїв поблизу місць масового 
відпочинку громадян.

За звітний період по міській програмі 

«Правопорядок» встановлено три камери 
відеоспостереження, планується встанов-
лення двох камер в районі залізничного 
вокзалу та в місцях де найбільше порушу-
ється громадський порядок. 

Проведено профілактичні бесіди про 
недопущення вживання спиртних напо-
їв та збереження комунальної власності 
серед студентів ВСП «Лохвицького меха-
ніко-технологічного коледжу Полтавської 
державної аграрної академії». Подібні 
бесіди плануються провести на батьків-
ських зборах і серед учнів міських шкіл та 
СПТУ-32.

Проведено профілактичні бесіди з 
мешканцями м. Заводське 2003р. наро-
дження, які порушували режим перебу-
вання неповнолітніх в громадських міс-
цях після 22.00 год. вечора.

Сумісно з працівниками поліції систе-
матично проводяться рейди на рахунок 
виявлення та документування випадків 
незаконного обігу наркотичних речовин. 

Проведено індивідуальні профілак-
тичні бесіди з громадянами які схильні 
до вживання алкогольних напоїв та нар-
котичних засобів. Всього проведено 12 
бесід.

Планується проведення профілактич-
них бесід по недопущенні сепаратизму та 
хуліганських дій у навчальних закладах та 
трудових колективах міста.

С.І. Кривошея, 
голова ради МГО «Правопорядок» 

Від 27.04.2021 р. № 4
Про затвердження звіту голови 

МГО «СПОРТ»
Керуючись статтею 25 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 
ВИРІШИЛИ: звіт голови місцевої громад-
ської організації «СПОРТ» прийняти до 
відома та затвердити (додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                               

ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ МГО «ПРАВОПОРЯДОК» В ПЕРІОД З 01.01.2020 ПО 30.12.2020

Від 27.04.2021 р. № 79
Про внесення змін до показників бю-

джету Заводської міської територіальної 
громади на 2021 рік (16558000000)

Відповідно до пункту 23 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», за погодженням 
постійної комісії Заводської міської ради з 
питань фінансів, бюджету, планування, со-
ціально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва ВИРІ-
ШИЛИ: 

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 вико-
навчого комітету Заводської міської ради, 
контроль за його виконанням - на постійну 
комісію Заводської міської ради з питань 
фінансів, бюджету, планування, соціально-
економічного розвитку, інвестицій та між-
народного співробітництва.

Додатки є невід’ємною частиною цього 
рішення.

3. Зміни в бюджет внести у квітні 2021 
року.   

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                               
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Від 27.04.2021 р. № 78
Про затвердження звіту про надходжен-
ня та використання коштів загального 
та спеціального фондів бюджету Завод-

ської міської територіальної громади за І 
квартал 2021 року

На підставі пункту 23 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», заслухавши та 
обговоривши звіт начальника фінансового 
відділу виконавчого комітету Заводської 
міської ради Іщенко С.О. про надходжен-
ня та використання коштів загального та 
спеціального фондів бюджету Заводської 
міської територіальної громади за І квар-

тал 2021 року, ВИРІШИЛИ: затвердити 
звіт про надходження та використання 
коштів загального та спеціального фондів 
бюджету Заводської міської територіаль-
ної громади за І квартал 2021 року (дода-
ється) в наступних обсягах:

- по доходах загального фонду в сумі 26 
554 684 грн.;

- по доходах спеціального фонду в сумі 
1 051 555 грн.;

- по видатках загального фонду в сумі 
21 955 252 грн.;

- по видатках спеціального фонду в сумі 
24 354 грн. 

 Пояснювальна записка додається.
Віталій СИДОРЕНКО, 

міський голова                                 

В місті були реалізовані такі спортивні 
програми:

1. Міська програма розвитку настільно-
го тенісу та міні-футболу (Кубок міського 
голови) – 17 000,00 грн.

2. Розвиток  аматорського  футболу у 
місті Заводське  - 250 000,00 грн.:

 з 14 .06 по 24.10.2020 року  футбольна  
команда «Харчовик» брала участь у Пер-

шості  та Кубку Полтавської області з фут-
болу.

3. Програма  розвитку та підтримки 
спортсменів бойового мистецтва «Дра-
кон»,  кіокушин-карате, тхеквондо, муай-
тай, кікбоксингу та фітнесу міста Завод-
ське – 8 000,00 грн. 

4. Програма розвитку боксу в місті За-
водське на 2020  рік – 60 000,00 грн.

ЗВІТ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПОРТ» 
ЗА 2020 РІК   

Сума, грн. Заходи
ВСЬОГО – 335 0000, 00 грн.

1. 17 000,00 Кубок міського голови з настільного тенісу 
та міні-футболу

2. 250 000,00 ФУТБОЛ       
2.1     144 500,00       Послуги по організації та проведенню змагань

2.1.1 9 700,00 Членський внесок (Харчовик)
2.1.2 20 000,00 Суддівське обслуговування,  проїзд суддів
2.1.3 110 800,00 Харчування спортсменів, проїзд студентів
2.1.4 2 000,00 Оплата медпрацівника         
2.1.5 2 000,00 Оплата працівника стадіону   
2.2 4 975,00 Придбання вапна
2.3 33 500,00 Придбання спортивної форми, м’ячів
2.4 39 100,00 Придбання спортивного взуття
2.5 5 000,00 Придбання спортивних нагород
2.6 22 925,00 Перевезення учасників змагань    

Від 13.05.2021 р. № 1
Про створення комунального некомер-

ційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

Заводської міської ради
Відповідно до абзаців 5, 7 та 14 статті 

16 Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров'я», Закону 
України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань», статей 57 та 
78 Господарського кодексу України, керу-
ючись статтею 25 та пунктом 30 частини 
1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» ВИРІШИЛИ: 

1. Створити комунальне некомерційне під-
приємство «Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги» Заводської міської ради 
за адресою: індекс 37240, Україна, Полтав-
ська область, Миргородський район, місто 
Заводське, вулиця Садова, будинок 2а. 

2. Створити статутний капітал кому-
нального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної до-
помоги» Заводської міської ради в розмірі 
10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 ко-
пійок).

3. Затвердити Статут комунального не-
комерційного підприємства «Центр пер-
винної медико-санітарної допомоги» За-
водської міської ради (додається).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                 

Від 13.05.2021 р. № 2
Про включення до мережі одержувача 

бюджетних коштів
Керуючись пунктом 22 частини першої 

статті 26, частиною першою статті 59 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ВИРІШИЛИ: 

1. Включити до мережі розпорядників 
та одержувачів коштів місцевого бюджету 
на 2021 рік по коду функціональної класи-
фікації 0212111 «Первинна медична допо-
мога населенню, що надається центрами 
первинної медицини (медико-санітарної 

допомоги)» Комунальне некомерційне під-
приємство «Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги», як одержувача бюджет-
них коштів.

2. Головним розпорядником коштів міс-
цевих бюджетів визначити виконавчий ко-
мітет Заводської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійну комісію Заводської 
міської ради з питань фінансів, бюджету, 
планування, соціально-економічного роз-
витку, інвестицій та міжнародного співро-
бітництва.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                 

Від 13.05.2021 р. № 3 
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 са-
моврядування в Україні», пунктом 7 статті 
78 Бюджетного кодексу України, ВИРІ-
ШИЛИ: 

1. Спрямувати вільний залишок ко-
штів загального фонду бюджету Завод-
ської міської територіальної громади, який 
утворився станом на 01.01.2021 року в сумі 
96 000,00 грн на наступні видатки: 

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0212111 
«Первинна медична допомога населенню, 
що надається центрами первинної ме-
дицини (медико-санітарної допомоги)» 
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансфер-
ти підприємствам (установам, організаці-
ям)» в сумі 96 000,00 грн.

 2. Організацію виконання даного рі-
шення покласти на фінансовий відділ ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради, контроль за його виконанням – на 
постійну комісію Заводської міської ради 
з питань фінансів, бюджету, планування, 
соціально-економічного розвитку, інвес-
тицій та міжнародного співробітництва.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                 

Від 13.05.2021 р. № 4
Про внесення змін до показників 

бюджету Заводської міської 
територіальної громади на 2021 рік 

(16558000000)
Відповідно до пункту 23 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», за погодженням 
постійної комісії Заводської міської ради 
з питань фінансів, бюджету, планування, 
соціально-економічного розвитку, інвес-
тицій та міжнародного співробітництва 
ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення третьої се-
сії Заводської міської ради восьмого скли-

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

2. Організацію виконання даного рі-
шення покласти на фінансовий відділ ви-
конавчого комітету Заводської міської 
ради, контроль за його виконанням - на 
постійну комісію Заводської міської ради 
з питань фінансів, бюджету, планування, 
соціально-економічного розвитку, інвес-
тицій та міжнародного співробітництва. 
Додатки є невід’ємною частиною цього рі-
шення.

3. Зміни в бюджет внести у травні 2021 
року. 

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                 

Від 13.05.2021 р. № 5
Про проєкт «Реконструкція шкільного 
стадіону з улаштуванням штучного по-
криття майданчиків для занять футбо-
лом, волейболом, тенісом, гімнастикою, 

легкою атлетикою за адресою: вул. 
Озерна, 9в, м. Заводське Миргородсько-

го району Полтавської області»
Керуючись статтями 26, 59 Закону Укра-

їни «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» та заслухавши інформацію про проєкт 
«Реконструкція шкільного стадіону з ула-
штуванням штучного покриття майдан-
чиків для занять футболом, волейболом, 
тенісом, гімнастикою, легкою атлетикою за 
адресою вул. Озерна, 9в, м. Заводське Мир-
городського району Полтавської області», 

що планується подавати на конкурсний 
відбір інвестиційних програм та проектів, 
який буде реалізовуватися за рахунок ко-
штів державного фонду регіонального роз-
витку, ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома.
2. Схвалити проєкт «Реконструкція 

шкільного стадіону з улаштуванням штуч-
ного покриття майданчиків для занять 
футболом, волейболом, тенісом, гімнас-
тикою, легкою атлетикою за адресою вул. 
Озерна, 9в, м. Заводське Миргородського 
району Полтавської області», вартістю 18 
670 520,00 грн та передбачити у наступно-
му після конкурсного року кошти в розмірі 
3 734 104,00 грн (20 % від вартості проєкту) 
для відповідного співфінансування.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                 

Від 13.05.2021 р. № 7
Про надання дозволу КП «Комунсер-

віс»» на демонтаж інженерних споруд – 
дамб колишніх відстійників цукрового 

виробництва
 З метою забезпечення потреб громади 

при виконанні робіт з належного утриман-
ня дорожнього господарства, цвинтарів, 
клумб та інших міських об’єктів благоу-
строю, керуючись статтею 25 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» та відповідно до поданого клопотання 
КП «Комунсервіс» ВИРІШИЛИ: 

1. Дати дозвіл КП «Комунсервіс» на де-
монтаж інженерних споруд - дамб відстій-
ників по правій стороні від вул. Вишневої 
(дорога загального користування місцево-

го значення О1712162 Млини-Піски). 
2. Отриманий грунт з насипу викорис-

товувати КП «Комунсервіс» безпосеред-
ньо для виробничих потреб на територіях 
об’єктів благоустрою населених пунктів 
Заводської територіальної громади. 

3. Рішення п’ятдесят третьої сесії За-
водської міської ради сьомого скликання 
від 25.02.2020 року за № 49 «Про надання 
дозволу КП «Комунсервіс»» на демонтаж 
інженерних споруд - дамб відстійників» - 
вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію з 
питань комунальної власності, житлово-
комунального господарства, енергозбере-
ження та транспорту.  

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                 

Від 13.05.2021 р. № 9
Про надання дозволу КП «Комунсервіс» 

на придбання легкового автомобіля
Керуючись статтею 25 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 
та відповідно до поданого клопотання, 
ВИРІШИЛИ: 

1. Надати дозвіл КП «Комунсервіс» на 
використання коштів, які залишилися від 
закупівлі грейферного екскаватора-наван-
тажувача ЭП-Ф-1БМ, на придбання легко-

вого автомобіля (бувшого у використанні) 
для перевезення людей і обладнання під 
час виконання аварійно-відновлювальних 
робіт на території населених пунктів За-
водської територіальної громади.

2. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію з пи-
тань фінансів,бюджету, планування соці-
ально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва.  

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                 
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Земля – наш спільний дім. Саме від 
кожного з нас залежить, що буде на 
нашій планеті завтра. Про це потрібно 
пам’ятати завжди. Майбутнє екології 
нашої країни та й усієї планети значно 
залежить від кожного, і чим швидше 
людина почне робити кроки у допомозі 
природі, тим більше шансів буде ство-
рити для людства гідне довкілля.

На нашій планеті є багато чудових 
місць, згадки про які назавжди закарбо-
вуються в житті людини, та все ж кож-
ному пам’ятний той куточок землі, де він 
народився й зростав. А нам пощастило 
жити в прекрасному мальовничому місті 
Заводське, яке ми любимо й дбаємо про 
те, аби воно жило в гармонії з природою.

Вже стало доброю традицією щовес-
ни проводити двомісячник озеленення, 
чистоти та благоустрою в нашій громаді, 
щоб вулиці, парки, сквери та навколишні 
території кожної установи милували око 
своєю красою і всім мешканцям громади 
було тут комфортно.

 У комплексі заходів з приведення до 
належного естетичного та санітарного 
стану території щороку беруть участь і 
працівники та батьки учнів нашої школи 
– опорного закладу «Заводська загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів №1» Завод-
ської міської ради Миргородського райо-
ну Полтавської області. 

На території закладу цього року в рам-
ках проведення загальношкільної акції 
«Екологічний прорив» висаджено вели-
ку кількість дерев та кущів, а саме: клен 
гостролистий – 5 шт., горобина – 11 шт., 
ялівець – 30 шт., самшит – 40 шт., туя – 20 
шт., гінко білоба – 10 шт., катальпа – 5 шт., 
спірея японська – 20 шт., береза – 20 шт., 
троянди – 40 шт..

З озелененням квітників допомогли 
батьки наших учнів.

Адміністрація школи щиро дякує ви-
конавчому комітетові Заводської міської 
ради за придбання саджанців, які зро-

блять територію нашого освітнього за-
кладу затишною та красивою. А також 
велика подяка батьківському колективу 
школи за допомогу в оформленні барвис-
тих квітників. 

Не будьмо байдужими до місця, де ми 
народилися. Дбаймо про його красу та 
благоустрій!

В.Самбур, 
педагог-організатор ОЗ «Заводська за-

гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»

Щорічно у квітні-травні проходить 
двомісячник озеленення і благоустрою 
міста. Працівники школи активно долу-
чилися до цього заходу. На сьогодніш-
ній день прибрано шкільну територію, 
квітники поповнилися кущами троянд, 
ірисами, вздовж алей висаджені берези, 
липи, кущі самшиту, кущі калини.

Випускники початкової школи (кл. кер. 
Минець С.В.) та батьківський комітет за-
купили саджанці яблунь та висадили їх у 
шкільному саду. Випускники 9-ти класни-
ки (кл. кер. Алова А.М.) та батьківський 
комітет закупили троянди та кущі сам-
шиту і висадили їх на шкільному квітни-
ку. Петренко Валерія, учениця 9 класу, із 
домашньої теплиці принесла різновиди 
фіалок, прикрасила учнівський квітник, 

висадивши їх на шкільній території. 
 Учениця 3-А класу Холод Вероніка 

брала участь у Всеукраїнському конкурсі 
дитячих малюнків «Чисте довкілля – щас-
лива земля», нагороджена грамотою за 
перше місце та відзначена подарунком. 
Дякуємо учням, працівникам школи та 
батькам за активну участь у проведенні 
озеленення шкільної території. 

Голінченко Л.П., 
заступник директора з виховної роботи

На виконання «Програми соціального 
і економічного розвитку Заводської місь-
кої територіальної громади на 2021-2023 
роки» для КП «Комунсервіс» за кошти 
міського бюджету придбано грейферний 
навантажувач вартістю 890 000,00 грн.

Даною технікою будуть надаватися 
більш якісні послуги населенню, які про-
живають на території Заводської громади, 
а саме: ліквідація стихійних сміттєзвалищ, 
очищення від снігу та снігових заметів 
шляхів та тротуарів, проведення вантаж-
них робіт, робіт по відводу стічних вод та 
інші. 

На виконання «Програми соціального і економічного розвитку Заводської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки» на умовах співфінансування з місцевого 
бюджету (1 904 609,00 грн) Агенством місцевих доріг Полтавської області розпочався 
ремонт дороги обласного значення О 17 12 169 Піски – Бодаква – Вирішальне.

Свято-Миколаївська дерев’яна церк-
ва, що знаходиться у с. Нижня Будаківка, 
була перенесена з іншого села Гадяцького 
району. Дата перенесення невідома . Храм 
багато років був практично закритий і без-
доглядний та потребував ремонту . За під-
тримки Заводської міської ради та кошти 
благодійників проведено ремонт електро-

ЗАВОДСЬКА ГРОМАДА – З НОВИМ 
ГРЕЙФЕРНИМ НАВАНТАЖУВАЧЕМ

У НИЖНІЙ БУДАКІВЦІ ПРОВЕДЕНО РЕМОНТ 
СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ

мережі та входів до церкви. Проведено 
очистку території від кущів, висаджені 
квіти та ялинки. 

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ ПІСКИ – БОДАКВА – 
ВИРІШАЛЬНЕ

ЗЕЛЕНІЙ, МОЄ МІСТО!

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І ТУРБОТА 
ПРО ДОВКІЛЛЯ

 Місцевим майстром, Михайлицем Андрієм, виготовлено макет Земської школи та 
передано, як  експонат,  в шкільний  музей Бодяквянського НВК.



ВСП «ЛОХВИЦЬКИЙ 
МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ»
 ЗАПРОШУЄ ЗДОБУТИ

ЯКІСНУ БЕЗКОШТОВНУ ОСВІТУ
ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ 

ФОРМАМИ НАВЧАННЯ
ВИПУСКНИКІВ:

- 9-х класів,
- 11-х класів (без ЗНО),
- ПТУ,
- випускників та студентів коледжів, 

технікумів, інститутів, університетів,
- громадян, які давно закінчили 

школу.

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
Галузеве  машинобудування:

• Експлуатація та ремонт обладнан-
ня харчового виробництва.

Харчові технології:
• Виробництво хліба, кондитер-
ських, макаронних виробів і харчо-
вих концентратів.
• Зберігання і переробка зерна.
• Бродильне виробництво і вино-
робство. 

НАШІ КОНТАКТИ: 
37240, вул. Матросова, 39,м. Заводське, 

Лохвицький р-н, тел. (05356)3-54-58, 
3-54-46, (095) 257-16-81, 

оф. cайт: lmtkpdaa.com.ua
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Ключовою фігурою сучасного 
виробництва харчової продукції 
є висококваліфікований технолог, 
без якого підприємство 
працювати не може. 
Харчова промисловість України
 залишилися єдиною галуззю, 
яка в умовах економічної кризи 
не лише не знизила обсягів 
виробництва, але і продовжує
 їх активно нарощувати. 
Тому практична підготовка 
студентів на переробних 
підприємствах харчової галузі 
завжди проходить професійно, 
плідно і смачно.

Навчальна практика проводиться 
з поєднанням екскурсій, що дозволяє 
розширити фахові знання, пізнати та 
оволодіти деякими технологічними 
процесами та особливостями техно-
логічних режимів, санітарно-гігієніч-
них виробничих вимог і навчитись 
оцінювати якісні показники продук-
ції, що випускається підприємством. 

Відповідно до програми навчаль-
ної практики по набуттю робітничих 
навичок для студентів ІІ курсу спе-
ціальності 181 Харчові технології за 
ОПП Бродильне виробництво і ви-
норобство викладачі спецдисциплін 
Л.О. Мусієнко і Т.В. Супрович разом 
зі студентами груп Т-21б та Т-31б по-
бували на ПрАТ «Фірма «Полтавпи-
во» в м. Полтава.

Перебуваючи на підприємстві, 
студенти мали можливість ознайо-
митися з основними технологічними 

процесами виробництва пива і без-
алкогольних напоїв, які автомати-
зовані і комп’ютеризовані на досить 
високому рівні . Дізнались, що тех-
нологія приготування пінного напою 
відбувається шляхом саме варіння. 
Також студенти побачили, що безпо-
середньо сам процес бродіння отри-
маного сусла відбувається під впли-
вом пивних дріжджів.

Студентам було цікаво дізнатись і 

побачити, що продукт, який отриму-
ють після процесу бродіння, назива-
ється у виробництві зеленим пивом.

Найбільш цікавими для них були 
цехи розливу пива, слабоалкоголь-
них та безалкогольних напоїв у скло-
тару, ПЕТ-пляшку, кеги та жестяні 
баночки.

Студенти оцінили рівень захисту 
працівників підприємства від не-
безпек, управління процесами в це-

хах заводу з урахуванням охорони 
здоров’я та навколишнього серед-
овища.

Своїми враженнями поділилася 
студентка групи Т-31б Аня Кучерява:

«Практика є невід'ємною складо-
вою навчального процесу, саме тому 
її з таким нетерпіння чекає кожен 
студент. Тож у березні відбулась дов-
гоочікувана для нас поїздка на ПрАТ 
«Фірма» Полтавпиво». 

Візит на підприємство дав розу-
міння того, як саме працює виробни-
цтво. Ми побачили дійсні масштаби 
апаратів, машин і установок.

Зрозуміли технологічні процеси, 
що відбуваються при приготуванні 
пива та безалкогольних напоїв, по-
бачили кожен етап їх виготовлення. 
Розглянули склад і роботу всіх це-
хів підприємства, що підштовхнуло 
нас до вибору місця для виробничої 
практики.

Закріпили свої знання і отримали 
нові, які у майбутньому знадоблять-
ся для виконання курсових і диплом-
них робіт.

Але головне ми зрозуміли, що весь 
процес складається з багатьох окре-
мих частин, що разом створюють за-
требуваний на ринку продукт, до ви-
готовлення якого кожен працівник 
прикладає багато сил.

Отже, кожен студент повинен від-
відати виробництво для того, щоб в 
майбутньому бути кваліфікованим 
фахівцем своєї галузі».

Л. О. Мусієнко, 
зав. відділення

Одним з важливих етапів набуття 
якісних професійних навичок у 
студентів ВСП «Лохвицький механі-
ко-технологічний фаховий коледж 
ПДАА» є виробнича практика, 
основним завданням якої є набуття 
практичних знань, умінь і навичок 
за обраною спеціальністю.

Відповідно до графіку навчаль-
ного процесу студенти групи Т-34б 
спеціальності 181 Харчові технології 
за ОПП «Виробництво хліба, конди-
терських, макаронних виробів і хар-
чових концентратів» та групи М-33 
спеціальності 133 Галузеве машинобу-
дування за ОПП «Експлуатація та ре-
монт обладнання харчового виробни-
цтва» успішно розпочали навчальну 
та експлуатаційно-ремонтну практи-
ку на ТДВ «Червонозаводський хлібо-
завод». 

Під час проходження практики сту-
денти під керівництвом викладачів 
спецдисциплін та провідних спеці-
алістів підприємства ознайомилися 
з технологією та роботою сучасного 
обладнання виробництва хлібобулоч-
них та кондитерських виробів, з ор-
ганізацією технологічних процесів на 
підприємстві.

Здобуті під час практики професій-
ні знання та зібрані матеріали стануть 

студентам у нагоді під час вивчення 
фахових дисциплін, виконання кур-
сових та дипломних проєктів.

Викладачі та студенти коледжу ви-
словлюють щиру подяку всьому ко-
лективу ТДВ «Червонозаводський хлі-

бозавод» і керівникам підприємства 
за сприяння та підтримку в організа-
ції виробничої практики та сподіва-
ються на подальшу плідну співпрацю.

Альона Павленко, 
студентка гр.Т-34б

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ПОЄДНАННЯМ ЕКСКУРСІЙ!

СЬОГОДНІ СТУДЕНТ, ЗАВТРА — КВАЛІФІКОВАНИЙ ФАХІВЕЦЬ!
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Технічний прогрес сьогодні досягнув 
приголомшливого рівня, і це не потре-
бує аргументів. Комп’ютерні технології, 
штучний інтелект, нанотехнології, 
розвиток віртуальної реальності 
поступово і невпинно змінюють реалії 
життя кожного пересічного українця, 
хоча й не кожному осяжні для розу-
міння, особливо літнім людям. Однак 
переважна більшість з них вправно 
користуються мобільними телефонами 
і оволодівають смартфонами, активно 
залучаються до соціальних мереж
 і сплачують комунальні платежі 
у банківських терміналах.

Пришвидшить процес долучення лю-
дей, якими опікується Пенсійний фонд, 
до сучасних реалій життя постанова уря-
ду від 29 березня 2021 року, в якій йдеться 
про зміни в організації виплати і доставки 
пенсій та грошової допомоги.

У постанові «Про додаткові заходи 
щодо організації виплати і доставки пенсій 
та грошової допомоги за місцем фактично-
го проживання одержувачів у межах Укра-
їни» визначено, що з 1 вересня 2021 року 
отримуватимуть пенсії та грошову допо-
могу за місцем фактичного проживання 

лише такі категорії осіб:
- люди з інвалідністю І групи;
- особи, які за висновком лікарсько-

консультативної комісії не здатні до само-
обслуговування та потребують постійного 
стороннього догляду;

- особи, які досягли 80-річного віку;
- одержувачі державної соціальної допо-

моги особам, які не мають права на пенсію, 
та допомоги на догляд.

Особи з вищезазначених категорій са-
мостійно обиратимуть, як отримувати ко-
шти, - або через організацію, відібрану на 
конкурсі, або через банк з числа уповно-
важених на виплату пенсій. Зважаючи на 
це, до 1 вересня 2021 року Пенсійний фонд 
України проведе перший конкурс для від-
бору організацій, які здійснюватимуть ви-
плату і доставку пенсій та грошової допо-
моги за місцем фактичного проживання 
одержувачів у межах України. Поки що, до 
проведення конкурсу, виплату і доставку 
пенсій, як і раніше, здійснюватиме АТ «Ук-
рпошта».

Інші категорії пенсіонерів, які сьогод-
ні отримують виплати у відділеннях АТ 
«Укрпошта» або з доставкою додому лис-

тоношами, до 1 вересня 2021 року пови-
нні перейти до більш сучасного і зручного 
способу виплати пенсій – через уповнова-
жені банки та обрати один з них для по-
дальшого обслуговування.

Сучасні пенсіонери, яким від 60-ти до 
80-ти років, – це люди нової формації, з до-
волі високим рівнем освіченості та широ-
ким світоглядом. Вони - діти другої поло-
вини XX сторіччя, для яких не може стати 
перепоною нескладний здобуток технічно-
го прогресу — банкомат.

За останніми статистичними даними, на 
Полтавщині уже близько 70% пенсіонерів 
одержують пенсії через банківські устано-
ви. Переваги такого обслуговування оче-

видні – це не тільки просто та зручно, а й 
вигідно всім учасникам фінансового про-
цесу – і Пенсійному фонду, і банкам, і пен-
сіонерам. Головне – правильно підібрати 
банк, у якому людей літнього віку будуть 
влаштовувати умови обслуговування.

Обрати один з уповноважених банків 
для здійснення подальшої виплати пенсій 
можна з переліку, який додається.

У разі, якщо до визначеного терміну гро-
мадяни не зроблять вибір, виплата пенсій 
кожному з таких одержувачів з 1 вересня 
2021 року здійснюватиметься через поточ-
ний рахунок в АТ «Ощадбанк», який буде 
відкритий за зверненням органу Пенсійно-
го фонду України, про що одержувача буде 
проінформовано. А вже потім громадяни 
зможуть будь-коли змінити уповноваже-
ний банк за власним бажанням.

Отже, шановні пенсіонери, обирайте ві-
домі та великі банки, дізнайтеся, скільки 
часу займе процедура оформлення пенсій-
ного рахунку та чи достатньо в банку бан-
коматів і відділень. Відкиньте стереотипи і 
зробіть крок назустріч сучасності!

Головне управління Пенсійного фонду 
України в Полтавській області

Жорстоке поводження з дітьми 
і зневага їхніми інтересами можуть 
мати різні види і форми, але їх наслідка-
ми завжди є серйозний збиток 
для здоров'я, розвитку і соціалізації 
дитини, нерідко й загроза її життю 
чи навіть є причиною смерті.

 Фізичне насильство – нанесення дитині 
батьками чи особами, що їх заміняють, ви-
хователями чи іншими особами фізичних 
травм, різних тілесних ушкоджень, що за-
вдають збиток здоров'ю дитини, порушу-
ють її розвиток і позбавляють життя. 

У деяких родинах як дисциплінарну 
міру використовують різні види фізично-
го покарання – від потиличників і ляпан-
ців до пороття ременем. Необхідно усві-
домлювати, що фізичне насильство – це 
фізичний напад (катування), воно майже 
завжди супроводжується словесними об-
разами і психічною травмою.

Сексуальне насильство чи спокуса – ви-
користання дитини (хлопчика чи дівчин-
ки) дорослою людиною чи іншою дитиною 
для задоволення сексуальних потреб або 
отримання вигоди.

Психологічне (емоційне) насильство – 
постійна чи періодична словесна образа 
дитини, погрози з боку батьків, опікунів, 
учителів, вихователів, приниження її люд-
ської гідності, обвинувачення її в тому, у 
чому вона не винна, демонстрація нелюбо-
ві, ворожості до дитини. 

Зневага інтересами і потребами дити-
ни (нехтування) - відсутність належного 
забезпечення основних потреб дитини в 
їжі, одязі, житлі, вихованні, медичній до-
помозі з боку батьків чи осіб, що їх заміня-
ють, у силу об'єктивних причин (бідність, 
психічні хвороби, недосвідченість) і без 
таких. Типовим прикладом зневажливого 
ставлення до дітей є залишення їх без на-
гляду, що часто призводить до нещасних 
випадків, отруєнь та інших небезпечних 
для життя і здоров'я дитини наслідків.

Зазвичай дитина – жертва страждає од-
ночасно від декількох видів насильства. 
Складовою частиною практично всіх видів 
насильства є фізичне (побиття) та емоцій-
не (загрози вбити або покалічити).

Будь-який вид жорстокого поводжен-
ня з дітьми веде до найрізноманітніших 
наслідків, але поєднує їх одне – небезпека 
здоров'ю дитини чи для її життя. Зі 100 ви-
падків фізичного насильства над дітьми 
приблизно 1-2 закінчуються смертю жерт-
ви насильства. Потрібен час, щоб заліку-
вати отримані ушкодження, але ще більше 
часу і зусиль потрібно для того, щоб залі-
кувати сердечні рани, психіку дитини, що 
постраждала від побоїв.

У більшості дітей, що живуть у родинах, 

де застосовуються важкі фізичні покаран-
ня, лайка на адресу дитини і є «методами 
виховання», чи в родинах, де діти позбав-
лені тепла, уваги, наприклад, у родинах 
батьків-алкоголіків, наявні ознаки затрим-
ки фізичного і нервово-психічного розви-
тку. Закордонні фахівці назвали цей стан 
дітей «нездатністю до процвітання».

Практично всі діти, що постраждали від 
жорстокого поводження і зневажливого 
ставлення, пережили психічну травму, в 
результаті чого вони розвиваються з ви-
значеними особистісними, емоційними і 
поведінковими особливостями, що нега-
тивно впливає на їхнє подальше життя.

Які ж суспільні втрати від насильства 
над дітьми? Це насамперед втрати люд-
ського життя в результаті вбивств дітей і 
підлітків, їхніх самогубств, це втрата в їх-
ній особі продуктивних членів суспільства 
внаслідок порушення психічного і фізич-
ного здоров'я, низького освітнього і про-
фесійного рівня, кримінальної поведінки. 
Це втрата в їхній особі батьків, здатних 
виховати здорових у фізичному і мораль-
ному відношенні дітей. Нарешті, це відтво-
рення жорстокості в суспільстві, оскільки 
колишні жертви самі часто стають ґвалтів-
никами.

Якщо Ви стали свідком жорстокого по-
водження з дітьми або Ваша дитина потер-
пає від домашнього насильства – телефо-
нуйте:

Національна дитяча гаряча лінія 0-800-
500-225 (безкоштовно зі стаціонарних, мо-
більних телефонів)

Короткий номер з мобільного – 116 111
У разі зникнення дитини до служби роз-

шуку дітей 116-000  
Інформаційно-довідкова служба МВС 

України – (044) 256-03-33, 254-94-94
Кол-центр Національної поліції України 

– 0-800-500-202
Урядова гаряча лінія – 15-45
Лінія МВС України – служба 102
Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Заводської міської ради (05356) 
3-56-92 Овчаренко Тетяна Миколаївна.

Відділ освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради

СТОП ДИТЯЧОМУ НАСИЛЬСТВУ 

ШАНОВНІ ПЕНСІОНЕРИ, ВІДКИНЬТЕ СТЕРЕОТИПИ І ЗРОБІТЬ КРОК НАЗУСТРІЧ СУЧАСНОСТІ!

Ніна Федорова (Антоніна Федорівна 
Підгорина) народилася у Лохвиці Пол-
тавської губернії у 1895 році. Згодом 
родина переїхала до Верхнєудінська в 
Забайкалля. Закінчила історико-фІлоло-
гічне відділення Бєстужевських курсів у 
Петербурзі. Виїхала до китайського Хар-
біну, де викладала у гімназії російську 
мову і літературу, там її застав жовтне-
вий переворот. Невдовзі усі росіяни, що 
не повернулися до Радянського Союзу, 
були позбавлені громадянства; з тих, хто 
повернувся – багато загинуло.

У 1923 році вийшла заміж за історика-
культуролога Валентина Рязановського. 
У 1936 році подружжя переїздить до Тя-
ницьзина, а 1938 року після захвату вла-
ди в Китаї комуністами родина емігрує до 
Сполучених Штатів Америки. Там Анто-
ніна Федорівна викладає у коледжі штату 

Орегон, Корваліс університету, в літніх 
сесіях Сан-Франциського університету.

У 1940 року вийшов перший ро-
ман письменниці англійською мовою 
«Сім’я». за який вона отримала премію 
престижного американського журналу 
«Атлантичний щомісячник» 10000 дола-
рів як за кращий сучасний роман Амери-
ки. Тогочасна літературна критика писа-
ла: «Сім’я» – одна з рідкісних книг. У ній 
веселість і трагізм. ЇЇ швидко прочита-
єш, але багато що залишиться в пам’яті. 
Вона яскраво викладена, щедра на емоції 
і просякнута головною темою: духовною 
бадьорістю і глибокою вірою. Це робить 
її правдивою і правильною для всіх часів, 
включаючи і наш час ». У творі розпові-
дається про долю російської православ-
ної сім’ї дворян, що пройшла через війну 
й революцію, перенесла злидні, хвороби, 
голод і переслідування; пережила поже-

жу, землетрус і потоп. Книга перекладена 
12-ма мовами.

У 1952 році цей роман вийшов росій-
ською мовою у Нью-Йорку.

У 1958 році у Франкфурті-на-Майні 
вийшло продовження «Діти». А 1964-го у 
Вашингтоні побачила світ перша частина 
трилогії «Життя» – «Життя перед буреві-
єм», у 1965 – «Все змінюється», у 1966 – 
«А земля лишається повік». У 1964 році в 
Сан-Паулі видана книга «Театр для дітей».

Ніна Федорова – авторка 5 романів, 20 
оповідань, численних критичних начер-
ків, 11 дитячих п’єc.

Її сини, Микола та Олександр, стали 
видатними істориками. За їхніми підруч-
никами в американських університетах й 
до сьогодні вивчають російську історію.

До останніх днів життя Антоніна Фе-
дорівна Рязановська викладала в уні-
верситеті й писали твори. Померла 1985 
року в Окленді.

Олександр Дроб’язко, 
краєзнавець.

НІНА ФЕДОРОВА – АВТОРКА КРАЩОГО РОМАНУ АМЕРИКИ
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Відповідальний за випуск — Лариса МАЩЕНКО
Відповідальний за набір — Людмила ДОБРОХЛІБ

Друк: ТОВ видавництво «Миргород»,
37600, м. Миргород, вул. Кашинського, 21
Замовлення:

Адреса: 37240, м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16
Телефон для довідок: 3-56-92
Сторінка в інтернеті: zv.gov.ua/documents/byuleten/
Е-пошта: o¤ce@zv.gov.ua

Видавець – інформаційна служба при 
виконкомі Заводської міської ради
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

СПОРТ

У м. Біла Церква пройшов 36-й Всеу-
країнський турнір з боксу серед молоді 
між збірними командами областей. 

Від команди Полтавської області при-
йняв участь представник БК «АЛЕКС»  
Ігор Буряк. Ігор виступив у категорії 64 
кг, ця категорія налічувала 31 найсильні-
ших боксерів України. 

Переможець отримував звання май-
стра спорту України.

Оніщенко О.А., 
голова БК « АЛЕКС» 

08-09.05.2021 р. відбувся відкритий 
чемпіонат Полтавської області з Таеквон-
до версії GTF. Вихованці спортивного 
клубу «Школа чемпіонів» взяли участь 
у змаганнях. Для багатьох учасників це 
були перші змагання. 

Наша команда представила потужний 
десант спортсменів, які внесли великий 
вклад у скарбничку нагород Заводської 
територіальної громади.

Зокрема, наші вихованці здобули такі 
нагороди:

В розділі (Лайт):
І МІСЦЕ: Лях Олександр, Верецун 

Анастасія, Бовкун Артем, Максименко 
Захар, Куриленко Евеліна, Свириденко 
Поліна, Арутюнов Олександр, Власенко 
Руслан.

ІІ МІСЦЕ: Ізюменко Варвара, Уварова 
Лариса, Сірик Кароліна, Бовкун Артем, 
Завіріна Олександра, Красношапка Марія, 
Запорізький Максим, Мусієнко Данііл, Бі-
лик Ілля, Лобода Даша.

ІІІ МІСЦЕ: Верецун Валерій, Алєксєєва 
Марія, Будрій Владислав.

В розділі (Семі):
І МІСЦЕ: Лях Олександр, Верецун 

Анастасія, Ізюменко Варвара, Бовкун Ар-
тем.

ІІ МІСЦЕ: Сірик Кароліна, Максимен-
ко Захар, Білик Ілля.

ІІІ МІСЦЕ: Власенко Руслан. 
В розділі (Спец техніка):
І МІСЦЕ: Верецун Анастасія, Сірик Ка-

роліна.
ІІІ МІСЦЕ: Красношапка Марія.
Вітаємо Верецун Вікторію, Верецун 

Анастасію та Муквічову Вікторію з вико-
нанням нормативу КМСУ (кандидат май-
стра спорту України). Так тримати!

Від керівництва «Школи Чемпіонів», 
тренера та батьків дякуємо за підтримку 
спортсменів та надання автобусу для пе-
реїзду учасників змагань міському голові 
Віталію Володимировичу Сидоренку.

В неділю 9 травня 2021 року в селі Піски 
відбувся традиційний турнір з футболу на 
Кубок почесного громадянина села Піски 
та міста Заводське Юрія Продайводи. До 
Пісок завітали три футбольні колективи, 
які змагалися за почесний трофей. 

Цього року місцевий «Прогрес» не ви-
явив спортивної гостинності, перемігши 
по черзі своїх суперників із Бодакви та То-
карів. 

Староста села Пісок – Пройдак Григорій 

Петрович, вручив нагороди всім коман-
дам-учасницям. Кращими в номінаціях 
стали: Роман Краснолуцький – «Кращий 
гравець» («Сокіл», Токарі), Саморай Ан-
дрій – «Кращий бомбардир» («Прогрес», 
Піски), Боряк Владислав – «Кращий воро-
тар» («Прогрес», Піски). 

Переможці отримали Кубок із рук Щу-
рова Віктора Степановича, який завжди 
фінансово підтримує турнір в пам'ять сво-
го земляка і товариша. 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР З БОКСУ
ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА ВИХОВАНЦІВ 
«ШКОЛИ ЧЕМПІОНІВ»

З 21.05.2021р. по 23.05.2021р. в м. Кро-
пивницькому проходив міжнародний 
турнір OPEN CUP UKRAINE з таеквон-
до GTF! В якому брали учать 18 команд в 
тому числі з Молдови, Норвегії та Казах-
стану!

Вихованці СК «Школа Чемпіонів» в 
складі збірної Полтавської області посіли 
2-ге командне місце.

Зокрема діти здобули такі нагороди:
Розділ (Лайт): 
ПЕРШЕ місце: Лях Олександр, Макси-

менко Захар, Кліщунова Вікторія, Мусі-
єнко Данііл, Куриленко Евеліна, Верецун 
Вікторія, Верецун Анастасія, Муквичова 
Вікторія;

ДРУГЕ місце: Ізюменко Варвара;
ТРЕТЄ місце: Власенко Руслан.
Розділ (Семі):
ПЕРШЕ місце: Верецун Вікторія, Мук-

вичова Вікторія, Лях Олександр, Кліщу-
нова Вікторія, Мусієнко Данііл;

ДРУГЕ місце: Верецун Анастасія, Із-
юменко Варвара, Куриленко Евеліна;

ТРЕТЄ місце: Максименко Захар, Вла-
сенко Руслан.

Щиро вітаємо учасників турніру та ба-
жаємо нових перемог і звершень!

Транспорт для перевезення команди 
був наданий виконавчим комітетом За-
водської міської ради!

Відділ освіти виконавчого комітету

КУБОК ЮРІЯ ПРОДАЙВОДИ

12 травня 2021 року в місті Полтава про-
ходили фінальні змагання серед збірних 
команд районних рад в рамках спартакіа-
ди серед депутатів рад усіх рівнів Полтав-
ської області. До складу збірної команди 
Миргородського району з міні-футболу 
були включені депутати Заводської тери-
торіальної громади: Алєксєєв Віталій, Вер-

телецький Микола, Мусієнко Віктор. Не 
програвши ні одного матчу наші земляки 
вибороли серебряні нагороди фінального 
турніру. 

Щиро вітаємо учасників змагань та ба-
жаємо майбутніх перемог!

 Мусієнко В., 
начальник відділу спорту

ЗМАГАННЯ ДЕПУТАТІВ

ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА НАШИХ ЧЕМПІОНІВ!


