
1 вересня в школах Заводської територі-
альної громади традиційно по-родинному 
пройшло свято Першого дзвоника.

У цей день шкільні подвір'я знову напо-
внилося веселими мелодіями, яскравими 
барвами осінніх квітів, дитячим щебетан-
ням, посмішками юнаків та дівчат.

Голосно звучала урочиста музика, луна-
ли теплі слова, і кожне дитяче серце, хви-
люючись, відгукувалося на заклик першо-
го дзвінка. 

Перший дзвоник – це завжди хвилююча 
подія, особливо для наймолодших учнів. 
Цього року для 31-го першокласника опо-
рного закладу «Заводська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1», для 26-ти першо-
класників Заводської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2 та 14-ти першо-
класників Пісківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів розпочнеться цікаве 
шкільне життя, перший навчальний рік, 
перший дзвоник, перший урок, перша вчи-
телька, перша оцінка на шляху до Країни 
Знань.

Для одинадцятикласників цей навчаль-
ний рік буде вирішальним, він прокладе 
межу між дитинством і дорослим жит-
тям. Сьогодні випускники востаннє пе-
реживають зустріч з першим шкільним 
дзвоником, бо через рік розлетяться, мов 
пташенята, по білому світу, щоб вчити-
ся і працювати, щоб йти дорогами праці і 
звитяги, дорогами своїх батьків та дідів, і 
торуватимуть власні шляхи, щоб творити 
свою державу. 

У черговий раз школи гостинно від-

чинили для учнів свої двері і запросили у 
просторі і затишні класи, щоб набиралися 
мудрості і знань, щоб наповнювали своє 
серце любов’ю і добротою, щоб вчилися 
долати труднощі і впевнено крокувати до 
своєї мети.

Всього, що вмієш, і всього, що знаєш, за 

плечима не носити. Не лінуйтеся і не зупи-
няйтеся на досягнутому, розвивайте свої 
таланти, творчість, здібності. Учіться бути 
мудрими, добрими і людяними. Виростай-
те справжніми людьми! 

Відділ освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради
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ДОРОГІ УЧНІ, 
ПЕДАГОГИ, 

БАТЬКИ!
Від усього серця вітаю 

вас із Днем знань!
Це всенародне свято приходить 

до нас разом із початком нового 
навчального року, коли перед ді-
тьми знову гостинно відчиняються 
двері шкіл. Перед вами, молоди-
ми, відкрито всі дороги. Я глибоко 
вірю, що ви підете обраним шляхом 
твердо і впевнено, здобудете багато 
славних перемог, досягнете вершин 
професійного успіху.

Для когось навчальний рік, що 
починається, буде першим, для ко-
гось – останнім чи черговим. Але 
день, яким він відкривається, од-
наково хвилюючий і незабутній – 
святковою атмосферою, барвами 
осінніх квітів, свіжістю оновлених 
класів. І, звичайно, закличним дзво-
ником.

Нехай цей навчальний рік від-
криє перед молоддю нові горизонти 
пізнання себе і світу, вчителів на-
дихне успіхами вихованців, батьків 
– гордістю за своїх дітей.

Сподіваюся, що День знань стане 
для школярів початком наполегли-
вої праці, надійним кроком у світ 
пізнання.

З нагоди свята бажаю вам неза-
бутніх миттєвостей шкільного жит-
тя, справжніх відкриттів, пізнання 
світу!

Віталій Сидоренко, 
міський голова 

СВЯТО ПЕРШОГО ДЗВОНИКА

5  стор. 
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З метою встановлення рівня готовнос-
ті закладів освіти до нового навчального 
року робочою групою здійснено оцінюван-
ня стану готовності закладів освіти грома-
ди за всіма напрямами діяльності.

Комісія працювала у 7 закладах освіти. 
Під час перевірки особлива увага членів 
комісії була зосереджена на ході проведен-
ня ремонтних робіт, обладнанні навчаль-
них кабінетів, спортивних залів, примі-
щень соціально-побутового призначення 
(харчоблоків, туалетів, теплопунктів), по-
крівель, облаштуванні територій, вико-
нанні заходів з протипожежної безпеки, 
забезпеченню закладів освіти засобами 
для здійснення протиепідемічних заходів, 
дотриманню вимог з охорони праці.

У Заводській територіальній громаді 
функціонує 3 заклади дошкільної освіти 
комунальної форми власності.

Станом на 01.09.2021 року у закладах 
дошкільної освіти відкрито 13 груп. Із них: 
раннього віку – 1; дошкільного віку – 12. 
Усього дошкільну освіту отримують 245 ді-
тей. У закладах дошкільної освіти створе-
но 3 інклюзивні групи в яких виховується 
5 дітей з особливими освітніми потребами.

У закладах дошкільної освіти здійсню-
ються усі протиепідемічні заходи. Наявний 
5-денний запас засобів індивідуального за-
хисту та дезінфікуючих засобів. Кількість 
дітей в групах не перевищує норми, визна-
ченої нормативними документами. Роз-
роблено адаптивний графік прогулянок та 
занять з метою недопущення об’єднання 
або змішування груп.

З 1 вересня 2021 року шкільну освіту в 

громаді представляють 3 заклади загальної 
середньої освіти та навчально – виховний 
комплекс комунальної форми власності. 

У закладах загальної середньої освіти 
функціонує 55 класів, у яких навчається 
954 учні, із них 8 класів з інклюзивним на-
вчанням. Показник середньої наповнюва-
ності класів у школах у новому навчально-
му році становить в середньому 17 учнів. У 
закладах, де організовано інклюзивне на-
вчання обладнано кабінети для здійснення 
корекційно-розвиткових занять.

1 вересня 2021 року до 1 класу прийшли 
на навчання 71 учень (4 класи), до 10 класів 
– 40 учнів (3 класи). 

Відповідно до статті 7 ЗУ «Про освіту» 
мовою освітнього процесу в навчальних 

закладах є державна мова. 
У 2021 – 2022 н.р. заклади освіти про-

довжують впровадження вимог концепції 
Нова українська школа. Враховуючи освіт-
ню реформу, здійснювалась перевірка го-
товності закладів освіти до роботи в умо-
вах Нової української школи. 

Навчальні кабінети початкової школи 
забезпечуються засобами навчання та об-
ладнання на суму 413712 грн., із них 250172 
грн. кошти державної субвенції, 163000 
грн. кошти місцевого бюджету.

Під час огляду закладів загальної серед-
ньої освіти до початку нового навчального 
року комісія відзначила, що в основному 
створено належні умови для організа-
ції безпечного харчування (за системою 

НАССР). 
З метою забезпечення пожежної без-

пеки у закладах освіти здійснено лабора-
торні вимірювання контурів заземлення, 
придбання та перезарядка вогнегасників, 
просочення вогнезахисним розчином 
дерев’яних конструкцій, повірка розпо-
дільчих коробок, відповідальними особа-
ми пройдене навчання з питань пожежної 
безпеки, дообладнано систему пожежної 
безпеки в опорному закладі «Заводська 
загальноосвітня школа №1». На виконан-
ня заходів спрямовано кошти у сумі 58912 
гривень.

Для підготовки закладів до роботи в 
осінньо-зимовий період виконано гідрав-
лічні випробування та промивка систем 
опалення, обслуговування запірно-ре-
гулюючої арматури, повірка контрольно 
вимірювальної техніки, відповідальними 
особами пройдене навчання з питань екс-
плуатації теплових установок і мереж.

Потребують вирішення наступні про-
блемні питання:
 обладнання будівель системами по-

жежної сигналізації;
 капітальний ремонт пожежного ре-

зервуару, покрівлі, харчоблоків, внутріш-
ніх електромереж, спортивних залів, ого-
рож.

Таким чином, відділом освіти Завод-
ської територіальної громади, керівниками 
закладів освіти проведено значну роботу 
щодо підготовки закладів освіти до нового 
2021-2022 навчального року, забезпечено 
виконання заходів, спрямованих на розви-
ток та вдосконалення освітньої галузі.

Відділ освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ГОТОВІ

Нова українська школа – це ключо-
ва реформа Міністерства освіти і на-
уки України. Головна мета – створити 
школу, в якій буде приємно навчатись і 
яка даватиме учням не тільки знання, а 
й уміння застосовувати їх у повсякден-
ному житті. А ще реформа – це освітнє 
середовище. Тому планування і дизайн 
освітнього простору школи також спря-
мовані на розвиток дитини та мотивацію 
її до навчання – це й створення центрів 
сприйняття та навчальних зон, а також 
забезпечення зручними й комфортними 
шкільними меблями.

Підготовка школи до нового навчаль-
ного року неможлива без спонсорської до-
помоги, підтримки уряду, місцевого само-
врядування, батьків. І тому вже котрий рік 
поспіль наш освітній заклад подає проєкти 

до міського громадського бюджету участі 
і стає переможцем завдяки значній під-
тримці батьківського колективу, активній 
роботі класних керівників з організації го-
лосування за проєкти, та всіх небайдужих 
до проблем школи. 

Цьогоріч матеріально-технічна база 
нашого освітнього закладу поповнилася 
новими зручними меблями – шафами для 
зберігання навчального приладдя, – що 
стало результатом участі нашого проєкту 
«Дизайн у стилі НУШ: облаштування осе-
редку художньо-творчої діяльності учнів» 
у міському громадському бюджеті (бюдже-
ті участі). 

Слова вдячності за турботу, розуміння 
й підтримку Заводській міській раді, за 
кошти якої були придбані меблі та достав-
лені до школи. Велика вдячність усім, хто 
підтримав нас. 

НУШ – це школа, до якої приємно хо-
дити учням. Тут прислухаються до думки 
дітей, вчать критично мислити, не боя-
тись висловлювати власну думку та бути 
відповідальними громадянами. Водночас 
батькам теж подобається відвідувати цю 
школу, адже тут панують співпраця та вза-
єморозуміння. 

У новому навчальному році хочемо по-
бажати всім здобувачам шкільної науки 

посидючості за партою і уваги на уроках, 
веселого настрою і дзвінкого сміху на пе-
рервах, чудових ідей і захоплюючих за-
нять, високих оцінок і гідних перемог.

Н.О.Чабак, 
заступник директора 

з виховної роботи

ДИЗАЙН У СТИЛІ НУШ

Відділ освіти виконавчого комітету За-
водської міської ради розпочав свою ді-
яльність у січні 2021 року. Пріоритетними 
напрямки роботи відділу освіти є рівний 
доступ до якісної освіти, впроваджен-
ня Державних стандартів початкової та 
загальної середньої освіти, новітніх ін-
формаційно-комунікаційних технологій 
у освітній процес, оптимізація мережі за-
кладів освіти відповідно до освітніх запи-
тів населення та демографічних прогнозів, 
подальше впровадження системи про-
фільного навчання, збільшення охоплення 
дітей дошкільною та позашкільною осві-
тою, розвиток матеріально-технічної бази 
освітніх закладів. 

Для забезпечення функціонування 
освітніх закладів відділом освіти вико-
навчого комітету Заводської міської ради 
за період з січня 2021 року і по даний час 
укладено 232 договори на суму близько 10 
мільйонів гривень.

В закладах освіти територіальної гро-
мади створено умови для забезпечення 
дітей та підлітків гарячим харчуванням, 
яке проводиться з суворим дотриманням 
рекомендацій щодо організації протиепі-

демічних заходів у закладах освіти в період 
карантину в зв’язку з поширенням коро-
навірусної хвороби (COVID-19) Для ор-
ганізації здорового харчування в закладах 
освіти укладено договори з постачальни-
ками харчових продуктів на суму 2160328 
грн. 

Безкоштовним гарячим харчуванням у 
закладах загальної середньої освіти охо-
плено учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів 
з числа категорійних (діти учасників опе-
рацій об`єднаних сил; діти з числа вну-
трішньо переміщених осіб, діти позбавлені 
батьківського піклування; діти із сімей, які 
отримують допомогу відповідно до Закону 
України «Про державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим сім’ям), загальною 
чисельністю 488 учнів.

У закладах дошкільної освіти від плати 
за харчування звільняються діти таких са-
мих пільгових категорій, що і в школах.

З метою зміцнення матеріально-тех-
нічної бази закладів освіти було здійсне-

но ряд заходів, а саме: підключено висо-
кошвидкісний Інтернет, закуплено меблі , 
шкільне обладнання, інтерактивне облад-
нання, здійснено заміну дверей в закладаз 
дошкільної та загальної середньої освіти, з 
метою виконання вимог системи НАССР 
закуплено кухонний обладнання, на суму 
387978 грн.

На оплату комунальних послуг та енер-
гоносіїв заплановано використати 5091746 
грн.

Дообладнано протипожежну автома-
тичну сигналізацію в опорному закладі 
«Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1» ступенів, закуплено та пере-
заряджено первинні засоби пожежогасін-
ня.

У рамках підготовки до опалювального 
сезону 2021-2022 н.р. проведено поточ-
ний ремонт котелень освітніх закладів по-
вірка коректорів об`єму газу всіх типів та 
ремонт лічильників газу на загальну суму 
163309 грн.

Значна увага в 2020/2021н. р. приділя-
лася відділом освіти, керівниками закла-
дів освіти питанню дотримання проти-
епідемічних заходів у закладах на період 
карантину в зв’язку з поширенням коро-
навірусної хвороби. Освітні заклади гро-
мади повністю забезпечені засобами ін-
дивідуального захисту (маски, рукавички, 
щитки), дезінфікуючими засобами та ан-
тисептиками. Всі заклади освіти повністю 
забезпечені канцелярським приладдям та 
засобами побутової хімії.

Значна увага приділяється організації 
та проведенню оздоровлення в закладах 
освіти.

На базі закладів освіти було організо-
вано та проведено пришкільні літні оздо-
ровчі табори загальна сума витрачених 
коштів складає 119 000грн., також діти 
мають можливість оздоровитися в дитя-
чих закладах оздоровлення та відпочинку 
Полтавської області. По частковому від-
шкодуванню путівок на оздоровлення ді-
тей витрачено 88600 грн.

Відділ освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради

ВІДДІЛ ОСВІТИ ІНФОРМУЄ
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Від 10.08.2021 р. № 1
Про затвердження звіту про надходжен-
ня та використання коштів загального 

та спеціального фондів бюджету 
Заводської міської територіальної 

громади за І півріччя 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 півріч-

чя 2021 року ВИРІШИЛИ: затвердити звіт 
про надходження та використання коштів 
загального та спеціального фондів бюдже-
ту Заводської міської територіальної гро-
мади за І півріччя  2021 року (додається) в 
наступних  обсягах:

- по доходах загального фонду в сумі  57 
497 342 грн.;

- по доходах спеціального фонду  в сумі  
1 590 791 грн.;

- по видатках загального фонду в сумі   
52 498 349 грн.;

- по видатках спеціального фонду в сумі   
1 353 259 грн. 

Пояснювальна записка додається.
Віталій СИДОРЕНКО, 

міський голова                                                            

Від 10.08.2021 р. № 2
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 
544 969,00 грн на наступні видатки:

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3719710 
«Субвенція з місцевого бюджету на утри-
мання об'єктів спільного користування чи 
ліквідацію негативних наслідків діяльнос-
ті об'єктів спільного користування» КЕКВ 
2620 «Поточні трансферти органам дер-
жавного управління інших рівнів» на суму 
360 000,00 грн (для фінансування установи 
КНП ЛОХВИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ);

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1011080 
«Надання спеціальної освіти мистецьки-
ми школами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг 
(крім комунальних)» в сумі 38 275,00 грн 
(послуги по виготовленню технічної до-
кументації та послуги по встановленню 
газового котла для Заводської дитячої му-
зичної школи у сумі 25 000,00 грн та по-
слуги по поточному ремонту приміщення 
Пісківського сільського будинку культури 
в сумі 18 275,00 грн);

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611021 
«Надання загальної середньої освіти за-
кладами загальної середньої освіти» КЕКВ 
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 
в сумі 146694,00 грн (для закупівлі мереже-
вого насоса та оплати послуг по обслуго-
вуванню та налаштуванню котельні опо-
рного закладу Заводська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1 в сумі 96 000,00 
грн; для проведення поточного ремонту 
пожежного резервуара Бодаквянського 
НВК в сумі 37 000,00 грн; для проведення 

поточного ремонту системи водопоста-
чання Заводської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 в сумі 
13 694 грн).

2. Спрямувати вільний залишок коштів 
спеціального фонду бюджету Заводської 
міської територіальної громади, який 
утворився станом на 01.01.2021 року в сумі 
433 234,00 грн на наступні видатки:

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1011080 
«Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами» КЕКВ 3110 «Придбання облад-
нання і предметів довгострокового корис-
тування» в сумі 40 000,00 грн (придбання 
газового котла для Заводської дитячої му-
зичної школи).

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3719770 
«Інші субвенції з місцевого бюджету» 
КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти орга-
нам державного управління інших рівнів» 
в сумі 249 234,00 грн (придбання 37 ноут-
буків закладам загальної середньої освіти 
на умовах спів- фінансування з місцевого 
бюджету у розмірі 30% відповідно до роз-
порядження голови Полтавської держав-
ної адміністрації від 16.07.2021 року №530 
«Про затвердження переліку комунальних 
закладів загальної середньої освіти та їх 
філій, для яких у 2021 році будуть придба-
ні ноутбуки».

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3719770 
«Інші субвенції з місцевого бюджету» 
КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти орга-
нам державного управління інших рівнів» 
в сумі 144 000,00 грн (співфінансування 
відповідно до державної програми «Здоро-
ва Україна» 10 відсотків вартості мульти-
функціональних спортивних майданчиків, 
визначених за Заводською територіальною 
громадою).

3. 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   10.08.2021 р. № 3
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, соці-
ально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного 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 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 даного 
рішення.

3. Зміни в бюджет внести у серпні 2021 
року.   

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова              

Від 10.08.2021 р. № 4
Про прийняття до комунальної 
власності та передачу на баланс 

КП «Комунсервіс» об’єкта питного 
водопостачання

Керуючись статтями 17, 26, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 136 Господарського кодек-
су України, статтями 172, 327 Цивільного 
кодексу України, Наказом Міністерства фі-
нансів України «Про затвердження деяких 
нормативно-правових актів з бухгалтер-
ського обліку в державному секторі» за № 
1219 від 29 грудня 2015 року, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради 
з питань комунальної власності, житлово-
комунального господарства, енергозбере-
ження та транспорту щодо впорядкування 

балансової належності об’єктів питного во-
допостачання з метою їх подальшої належ-
ної експлуатації, ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти до комунальної власності 
артезіанську свердловину, розташовану в с. 
Піски по вул. Центральній, 50.

2. Створити комісію по інвентаризації 
вказаного об’єкта питного водопостачання 
для визначення його балансової вартості.

3. Передати на баланс КП «Комунсервіс» 
вказану артезіанську свердловину з відпо-
відним оформленням акту приймання-пе-
редачі.

4. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енер-
гозбереження та транспорту (голова комісії 
Мельник В.Т.).

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова              

Робота нашого підприємства – це 
повсякденні турботи про людей, ство-
рення затишку, комфорту в оселях 
мешканців нашої громади. Від роботи 
нашого підприємства залежить на-
стрій і комфорт наших жителів. 

Підприємство надає такі види кому-
нальних послуг: 

- надання послуг по утриманню бу-
динків, споруд та прибудинкової тери-
торії;

- послуги з централізованого водо-
постачання;

- послуги з централізованого водо-
відведення;

- послуги з вивезення ТПВ з приват-
ного сектору, житлової зони, коопера-
тивів, ОСББ;

- автопослуги;
- роботи по благоустрою міста, в 

тому числі обслуговування цвинтарів 
та утримання полігону ТПВ.

Наше підприємство почало працю-
вати 1 лютого 2011 року. Ми, як і всі, 
гостро відчуваємо проблеми держави 
(постійне підняття цін на пальне, під-
няття тарифів на електроенергію).

Незважаючи на всі проблеми, під-
приємство безперебійно забезпечує 
потреби громади в житлово-кому-
нальних послугах. 

На протязі цього року силами на-
шої організації проводилися роботи 
аварійно-відновлювального порядку 
по будинкових системах електро, водо-
постачання та водовідведення.

По вул. Озерній прокладено трубо-
провід довжиною 26 м для забезпечен-
ня водою мешканців масиву.

Були проведені ремонти трубопро-
водів по вул. Озерній, туп. Робітничої, 
вул. Полтавській. 

Для забезпечення питною водою 
ФАП у с. Нижня Будаківка був прокла-
дений трубопровід довжиною 70 м.

Постійно надаємо послуги столяра, 
токаря, пічника для перевірки димо-
вентиляційних каналів.

Відремонтовані каналізаційні коло-
дязі по вул.Шкільна.

Проведено заміну вводу води в шко-

лу №2 м. Заводське.
Спільно з службою благоустрою лік-

відовуються стихійні звалища.
Проведено ремонт опалення ДНЗ 

№1 м. Заводське.
Проведено обстеження свердловини 

с. Піски.
Для покращення обслуговування 

населення при вивозі ТПВ придбано 
сміттєвоз СБМ-301/2. Вивезення від-
ходів проводиться з території с. Піски, 
с. Бодаква, с. Пісочки, с. Хрулі згідно з 
графіками вивезення.

Великий обсяг робіт виконано елек-
триками нашого підприємства:

- в с. Нижня Будаківка були прове-
дені роботи по освітленню централь-
ної вулиці села (вул. Чупаки) та приле-
глої території;

- в с. Хрулі було замінено 110 метрів 
лінії вуличного освітлення, яка була 
пошкоджена під час бурі;

- в с. Піски було замінено 55 метрів 
лінії вуличного освітлення;

- були виконані роботи по освітлен-
ню дитячого майданчика на міському 
стадіоні м. Заводське;

- замінено частину лінії енергоспо-
живання в АЗПСМ №1 довжиною –120 
метрів;

- реконструйоване освітлення фут-
больного міні-поля з штучним по-
криттям по вулиці Озерна (додатково 
встановлено 6 світильників потужніс-
тю 100 Вт);

- замінено ламп у м. Заводське – 103, 
в с. Піски – 60, в с. Пісочки – 6 шт., в 
с. Хрулі – 9 шт., В с. Бодаква – 12, в с. 
Нижня Будаківка - 9 шт., в с. Яремів-
щина – 10 шт.;

- постійно проводиться ремонт вну-
трішньо будинкових систем електро-
постачання в багатоквартирних бу-
динках. 

Наше підприємство завжди готове 
до вирішення будь-яких проблем жит-
тєдіяльності громади, адже наша голо-
вна мета – комфортне проживання її 
мешканців.

Володимир Мельник, 
директор КП «Комунсервіс»

БУДНІ КП «КОМУНСЕРВІС»
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Проєкти приймалися з 5 по 31 травня 
2021 року. В цьому році подано 10 проєк-
тів, які пройшли перевірку та виставлені 
на голосування. Голосування почина-
ється з 15 вересня до 30 вересня (включ-
но). Проекти, які стануть переможцями, 
будуть реалізовані у 2022 році. З більш 
детальним змістом поданих проектів 
громадського бюджету міста Заводське 
можна ознайомитись за посиланням:  
zv.gov.ua/content/gromadskiy-byudzhet.
html

ПРОЄКТ №1 «……НАПОВНЕННЯ 
ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ДНЗ – ЗА-
ПОРУКА БЕЗПЕЧНОГО ПЕРЕБУВАН-
НЯ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ПОГУЛЯНОК ТА 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ»

Автор проєкту: Олександр Дроб'язко 
Місце реалізації: м. Заводське, вул. 

Озерна,9
Бюджет: 32 000,00 грн
Вид проєкту: малий
Короткий опис проєкту: Проєкт перед-

бачає придбання для ігрових майданчиків 
2-ої молодшої та старшої груп альтанок, 
що мають слугувати для дітей тіньовим 
навісом та захистом на випадок дощу під 
час ранкової та вечірньої прогулянок. 
Оскільки попередні альтанки демонтовані 
як такі,що становили загрозу для життя та 
здоров’я дітей. Альтанки мають заверши-
ти загальний вигляд майданчиків, додати 
естетичного вигляду подвір’ю дитячого 
садка.

ПРОЄКТ №2 «СУЧАСНИЙ СПОР-
ТИВНИЙ ІНВЕНТАР НА УРОКАХ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ – ЗАПОРУКА 
ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ, 
М.ЗАВОДСЬКЕ ,ЗАВОДСЬКА ЗАГАЛЬ-
НООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ 
№1» 

Автор проєкту: Віктор Кузьменко
Місце реалізації: м. Заводське, вул. 

Шкільна, 1
Бюджет: 84 180,00 грн
Вид проєкту: малий
Короткий опис проєкту: Даний проєкт 

націлений на те, щоб учителі фізкультури 
мали можливість провести ефективний 
урок, на якому діти періодично зможуть 
змінювати види фізичної активності. На-
явність сучасного спортивного інвентаря 
дозволить зробити урок цікавим, повно-
цінним та корисним для здоров’я. Опо-
рний заклад «Заводська загальноосвіт-
ня школа I-III ступенів №1, Полтавської 
області» отримає обладнаний сучасний 
спортзал, який буде приваблювати і заохо-
чувати всіх дітей. Після реалізації проєкту 

уроку фізичної культури проходитимуть 
набагато ефективніше й цікавіше як для ді-
тей, так і для вчителів. Спортивний зал ОЗ 
«Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» буде 
укомплектований спортивним інвентарем, 
необхідним для проведення уроків фіз-
культури з ігрових видів спорту та занять 
спортивних секцій, що дасть змогу підтри-
мувати фізичну форму учнів й розвивати 
їх нові здібності та вміння.

ПРОЄКТ №3 ФУТБОЛ ДЛЯ ВСІХ 
(ВСТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ТРИ-
БУН ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ НА МІСЬКОМУ 
СТАДІОНІ)

Автор проєкту: Сергій Лапіга
Місце реалізації: м. Заводське, вул. Ма-

тросова, 15а (міський стадіон)
Бюджет: 178 180,00 грн
Вид проєкту: великий
Короткий опис проєкту: Проєктом 

пропонується вирішення проблеми якісної 
організації футбольних матчів на міському 
стадіоні по вулиці Матросова, 15а. Обла-
штування футбольного поля двохрядними 
трибунами (44 сидіння) та стільцями для 
запасних гравців (20 штук) створять ком-
фортні умови для вболівальників футболу 
та гравців.

ПРОЄКТ №4 ЗАМІНА ПІДЛОГИ В 
ГЛЯДАЦЬКІЙ ЗАЛІ В МІСЬКОМУ БУ-
ДИНКУ КУЛЬТУРИ №1

Автори проєкту: Ірина Михлик, Наталія 
Онасенко 

Місце реалізації: м. Заводське, вул. Ма-
тросова, 15

Бюджет: 292 326,60 грн
Вид проєкту: великий
Короткий опис проєкту: Капітальний 

ремонт підлоги в глядацькій залі цен-
трального Будинку культури громади, що 
знаходиться в м. Заводське по вул. Матро-
сова, 15. Стара підлога не змінювалася ще 
за часів існування закладу. Проєкт по за-
міні підлоги значно покращить існуючий 
аварійний стан глядацької зали, зменшить 
ймовірність травмування, створить ком-
форт і затишок глядачів в період перебу-
вання в закладі культури.

ПРОЄКТ №5: «КОМФОРТНИЙ ПРО-
СТІР ДЛЯ КОЖНОГО» : СТВОРЕННЯ 
ЗОН ВІДПОЧИНКУ, ЕМОЦІЙНОГО 
РОЗВАНТАЖЕННЯ, ТВОРЧОГО ПРО-
СТОРУ УЧНІВ В ШКІЛЬНИХ КОРИ-
ДОРАХ

Автор проєкту: Наталія Дробязко
Місце реалізації: м. Заводське, вул. 

Шкільна,1
Бюджет: 119 800 грн

Вид проєкту: великий
Короткий опис проєкту: Простір шко-

ли, який буде мотивувати учнів до на-
вчання та творчості, допоможе зняти пе-
ренавантаження, створить позитивний 
настрій. Такий простір необхідно обла-
штувати зручними меблями, настільними 
іграми, книгами, інтерактивною дошкою. 
М'які меблі емоційно розряджають дітей. 
Такий простір у коридорі можна зонально 
виділити кольорами, додати сучасні дитячі 
стелажі для книг та мотивуючі наклейки.

ПРОЄКТ №6: «БІБЛІОТЕКА ПІД ВІД-
КРИТИМ НЕБОМ»

Автори проєкту: Антоніна Матяш, Інна 
Кравченко 

Місце реалізації: м.Заводське, вул. Ака-
деміка Пономаренка, 1а/39а 

Бюджет: 85 649,00 грн
Вид проєкту: малий
Короткий опис проєкту:Даною проєк-

тною пропозицією передбачається заміна 
двох існуючих старих лавок біля бібліоте-
ки на дві нові (естетично оформлені в літе-
ратурні) та закупівля необхідних елемен-
тів для створення бібліотеки під відкритим 
небом. В результаті отримаємо відкритий, 
сучасний бібліотечний простір загально-
міського користування.

ПРОЄКТ №7: «НОВА МУЗИЧНА 
АПАРАТУРА ДЛЯ ТАЛАНОВИТИХ ДО-
ШКІЛЬНЯТ»

Автор проєкту: Алла Бойко 
Місце реалізації: м. Заводське, вул. Пол-

тавська, 1 
Бюджет: 50 200,00 грн
Вид проєкту: малий
Короткий опис проєкту: Реалізація 

даного проєкту передбачає покращення 
результативності освітньо-виховної діяль-
ності в дошкільному закладі №1 «Малят-
ко» шляхом придбання сучасної техніки 
(музичної апаратури, SMART-телевізора), 
що дозволить педагогам повністю реалі-
зувати навчальні програми в напрямку 
музично-естетичного розвитку дошкіль-
ників, підтримувати та розкривати творчі 
прояви, музичні здібності вихованців.

ПРОЄКТ №8: «СТВОРЕННЯ ЕФЕК-
ТИВНОЇ МОДЕЛІ СУЧАСНОЇ МЕДІА-
ТЕКИ ЧИТАЦЬКОГО ЗАЛУ ШКІЛЬНОЇ 
БІБЛІОТЕКИ В УМОВАХ ВПРОВА-
ДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НУШ»

Автор проєкту: Оксана Ковтун 
Місце реалізації: м. Заводське, вул. Ва-

тутіна, 46 
Бюджет: 116 950,00 грн
Вид проєкту: великий

Короткий опис проєкту: Новий біблі-
отечний простір – це невід’ємна частина 
оновлення нової української школи, су-
часно обладнаний простір нового типу та 
створений за європейськими стандартами, 
в якому використовуються різноманітні 
ресурси. Медіатека- це фонд книг, навчаль-
них і методичних посібників, відеофільмів 
і відеозаписів, навчальних комп’ютерних 
презентацій. Перетворення бібліотеки в 
сучасну медіатеку, шляхом облаштування 
зон, придбання та встановлення меблів, 
технічного обладнання, дає можливість 
для створення комфортних умов для само-
розвитку учнів. Проведення аудіо та відео 
конференцій, круглі столи, майстер – кла-
си, кінопокази та інші корисні для школи 
заходи. 

 
ПРОЄКТ №9: «СТВОРЕННЯ ПРИВА-

БЛИВОГО ІНТЕРАКТИВНОГО ПРО-
СТОРУ БІБЛІОТЕКИ ЗА ДОПОМО-
ГОЮ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ»

Автор проєкту: Ніна Лисенко 
Місце реалізації: м. Заводське, вул. Ака-

деміка Пономаренка, 1а/39а 
Бюджет: 180 000,00 грн
Вид проєкту: великий
Короткий опис проєкту: Проєкт поля-

гає в придбанні інтерактивного дисплею, 
який поєднує в собі величезну кількість 
функцій і відкриває нові можливості ін-
терактивної взаємодії панелі з користу-
вачами. Дисплей ідеально підходить для 
створення інтерактивного простору та для 
комфортного використання його в бібліо-
теці при проведенні різноманітних заходів, 
що сприятиме кращому засвоєнню інфор-
мації.

ПРОЄКТ №10: «МІНІСКАНСЕН 
«УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО В МІНІАТЮРІ 
(СЕЛЯНСЬКИЙ ДВІР) КІНЕЦЬ ХІХ 
ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ»

Автор проєкту: Оксана Кулініч 
Місце реалізації: с. Бодаква 
Бюджет: 110 000,00 грн
Вид проєкту: великий
Короткий опис проєкту: Проєкт стане 

розділом експозиції музею народознав-
ства, що знаходиться поруч. В ньому буде 
розміщено макети селянської хати, топта-
ного хліва, плетених клуні, хліва, курника, 
дерев’яного сажа, земляного льоху, копан-
ки, пасіки. Територію скансена обмеж-
уватиме ліса з перелазами. Планується дві 
інформаційні дошки та вказівник музею. 
До комплекту входитиме зупинка у стилі-
зованому вигляді та лавки для відпочинку.  

ПОДАНІ ПРОЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗАВОДСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022РІК

З 15 вересня починається голосуван-
ня за проєкти громадського бюдже-
ту Заводської міської територіальної 
громади, яке триватиме по 30 вересня 
(включно). В цьому році подано 10 про-
єктів, які пройшли перевірку та будуть 
виставлені на голосування. Проекти, 
які стануть переможцями, будуть реа-
лізовані у 2022 році. З більш детальним 
змістом поданих проєктів громадсько-
го бюджету можна ознайомитись за по-
силанням: zv.gov.ua/content/gromadskiy-
byudzhet.html

ПЕРЕЛІК ПУНКТІВ 
ГОЛОСУВАННЯ:

1. ДНЗ №2 «Теремок» (вул. Озерна, 9) 
понеділок – п’ятниця, з 08.00 до 17.00;

2. Заводська ЗОШ №2 (вул. Ватуті-
на, 46) понеділок – п’ятниця, з 08.00 до 
17.00;

3. Заводська міська бібліотека №1 
(вул. А. Пономаренка, 1а/39а) вівторок 
– неділя, з 10.00 до 18.00;

4. Заводський МБК №1 (вул. Матро-
сова,15) понеділок – п’ятниця, з 09.00 до 
18.00;

5. Заводська міська рада (вул. Пол-
тавська, 4/16) понеділок – п’ятниця, з 
08.00 до 17.00;

6. Адміністративна будівля с. Піски 
(колишня сільська рада) (вул. Миру, 25) 

понеділок – п’ятниця, з 08.00 до 17.00;
7. Адміністративна будівля с. Бодак-

ва (колишня сільська рада) ( вул. Шев-
ченка Тараса, 40) понеділок – п’ятниця, 
з 08.00 до 17.00.

У ВЕРЕСНІ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ 
ЗАВОДСЬКОЇ ГРОМАДИ
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24 серпня 2021 року Україна відзначила 
День Незалежності –30-ту річницю ухва-
лення парламентом Акту проголошення 
незалежності України. 

Святкування ювілею було особливо 
масштабним, адже 30 років незалежності 
– це справді знакова подія, яку неможли-
во не відзначити з величезним розмахом. 
Тому що Україна – молода країна з багато-
віковою історією. А найкращий подарунок 
– це, звісно ж, гарна музика, чарівна пісня 
та запальний танок .

Працівники культури нашого міста 
на головній сцені організували великий 
концерт для місцян за участю найкращих 
творчих колективів нашого міста. Адже 
ми завжди пам’ятаємо про головну місію – 
дарувати людям радість, віру, надію в ім’я 
мистецтва та України. Найтепліші слова 
вітання місто отримало від нашого очіль-
ника – Віталія Сидоренка, який побажав 
процвітання країні і всім його жителям.

 У концерті взяли участь творчі аматор-
ські колективи міських будинків культури 
№1 та №2. Для налаштування на гарний, 
святковий настрій чудові композиції да-
рував Народний самодіяльний духовий 
оркестр Заводського будинку культури 
№1 (керівник О.Шеффер). У ці чарівні 
мелодії неможливо було не закохатися. 
Хореографічні постановки від Народного 
самодіяльного хореографічного колекти-
ву «Пролісок» (керівник В.Журавель) не 
залишили байдужими нікого. Як завжди 
потужно і мелодійно привітали нашу кра-
їну учасники Народного аматорського 
хору української пісні «Явір» (керівник 
Л.Лобецька, концертмейстер Ю.Кибкало). 
Впродовж кількох годин одні гарні висту-
пи змінювали інші, приносячи присутнім 
море позитивних емоцій. Чого вартий ви-
ступ Народного аматорського фольклор-
ного колективу «Веселий вулик» (керівник 
Н.Онасенко), який радував глядачів за-
пальними піснями, байдужого, точно, не 
було. У концертній програмі були пред-
ставлені неймовірні інструментальні ком-
позиції від Лізи Руденко та Ігора Байрака, 
які є вихованцями Народного духового 
оркестру МБК №1. А як мелодійно звучав 
саксофон і труба в дуеті Лізи Руденко зі 
своїм вчителем Олександром Шеффером!

Неабияк вразили всіх вокальні номери 
від студії естрадного вокалу «Голден Войс» 
(керівник І. Пронь), які створюють уні-
кальне неповторне мистецтво. Наші най-
менші учасниці концерту - Кіра Пронь, 
Мілана Дрига та Маша Каплун, захопили 
глядачів своїм співом. Концерт аматор-
ських колективів подарував присутнім 
зустріч із талановитими артистами та во-
калістами такі як: Ангеліна Фенько , Оля 
Пархомчук , Ілона Сургіневич, Надія Ча-
бак, Людмила Пшенична, Ксенія Гаценко, 
Альона Цись, Аліна Одарущенко, Наталія 
Шкурко та Михайло Клочко. 

Це був чудовий,великий концерт у да-

рунок для нашої країни за участю найкра-
щих творчих колективів нашого міста. До 
нас завітали всі зірки міста, щоб привіта-
ти із святом кожного. Теплі, мелодійні ві-
тання від творчих колективів Заводського 
міського будинку культури № 2 приємно 
вразили всіх присутніх. У концерті взя-
ли участь: народний духовий оркестр під 
керівництвом В. Лопуцька, народний са-
модіяльний фольклорний колектив «Зла-
года» (керівник Н. Іващенко), тріо «Гар-
монія» у складі Л. Зінченко, Н. Іщенко та 
Н. Іващенко, дует «Берегиня» у складі Л. 
Зінченко та Н. Іващенко, прекрасний вірш 
про Україну прочитав Павлик Потапенко. 
Слід відмітити неабияку 
щедрість глядачів: оплес-
ки лунали щиро і дзвінко, 
що неможливо було не 
помітити. Всі присутні з 
захопленням насолоджу-
валися таночками від за-
пальних, креативних ді-
вчаток із танцювального 
колективу «Юність» (ке-
рівник Н.Іващенко). Ми 
можемо пишатися юним 
поколінням українців, у 
серцях яких скільки лю-
бові і доброти, які пере-
ливаються у творчість.

Святковим завершен-
ням нашого чудового 
концерту стала вітальна 
пісня Надії Чабак і неймо-

вірно яскравий Феєрверк. Вели концертну 
програму найкращі ведучі Таня Яценко та 
Рома Потапенко.

 У парковій зоні наша талановита мо-
лодь долучилася до створення фотозони, 
яка була представлена на нашому святі. 
Кожен бажаючий мав можливість вклас-
ти краплинку своєї енергетики в чудові, 
яскраві квіточки-соняхи. Вийшло дуже 
сонячно, позитивно і яскраво. Дякуємо 
майстриням Анні Шаренко та Валерії Рух-
ляді, Антоніні Бегі з донечкою Анною, Ніні 
Лисенко та Антоніні Матяш, які провели 
майстер-класи для наших діток. Бажаючі 
із задоволенням створювали квіточки сво-
їми руками.

Висловлюємо щиру вдячність усім, хто 
долучився до організації та проведення 
святкових заходів. 

 Україна в нас єдина і тільки разом ми 
можемо її змінити на краще! Бажаємо від 
щирого серця всім нам наснаги, міцного 
здоров’я, благополуччя й високих творчих 
здобутків у розбудові сильної та незалеж-
ної Батьківщини! Слава Україні!

Ірина Михлик, 
художній керівник 

Заводського МБК №1

МІСТО ВІДЗНАЧИЛО ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
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З нагоди Дня Державного Прапора 
України в Заводській публічній бібліотеці 
виготовляли книжкові закладки в кольо-
рах державного прапора. Також була про-
ведена інформхвилинка «Жовто-блакит-
ний символ України» про історію появи 
національного прапора та його викорис-
тання у різні історичні періоди і ставлен-
ня до державної символіки в наш час. 

24 серпня ми відзначали 30 років Не-
залежності України. Це знакова подія для 
всіх співвітчизників, адже наша країна 
хоч і молода, але з багатовіковою історією.

Долаючи надзвичайно багато викликів 
на своєму шляху, Україна відстояла сво-
боду та європейський вибір революціями, 
а нині захищає суверенітет та територі-
альну цілісність від російського агресо-
ра. Ми віримо, перемога буде за нами, як 
проростає квітка з маленької насінини, як 
проросла наша незалежність із великого 
прагнення українців до волі. 

Квітка – образ, що розкриває ідею дер-

жави, саме тому читачі Заводської пу-
блічної бібліотеки та Заводської міської 
бібліотеки-філії напередодні свята виго-
товляли стилізовану брошку «Квітка Не-
залежності». 

Підготували бібліотеки і книжкові 

виставки. Читачі Заводської публічної 
бібліотек мали змогу ознайомитися із 
книжковою виставкою-панорамою «Моя 
незалежна країна – вільна, сильна Україна». 

В Заводській міській бібліотеці-філії 
було організовано тематичний перегляд 

літератури «Велична і свята, моя ти Укра-
їна», на якій зібрано книги, які ведуть нас 
шляхами боротьби, випробувань та пере-
мог нашої країни.

Також в Заводській публічній бібліо-
теці була створена фотозона «Ровесники 
Незалежності України», яку вподобали як 
старше покоління так і зовсім юні відвіду-
вачі. Та проведена літературно-історична 
година «Моя Україна – єдина та вільна», 
на якій були обговорені головні історичні 
події за 30 років Незалежної України.

Ніна Лисенко, 
завідувач Заводської 
публічної бібліотеки

Жовтогарячий сонях офіційно визна-
чений символом Дня пам'яті захисників, 
які загинули в боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність 
України. Цей день відзначається 29 серпня 
і пов'язаний він з одним з найтрагічніших 
подій російсько-української війни. Саме 
29 серпня 2014 року сотні українських вій-
ськових загинули під час Іловайської опе-
рації, коли відбувся прорив української 
групи військ з російського оточення. Бої 
точилися на полях соняхів, під якими укра-
їнські добровольці і військові в боротьбі з 
ворогом поклали своє життя за свободу 
нашої країни. Саме тому символом Дня 
пам’яті захисників України став сонях, що 
означає відродження з найменшого чорно-
го зернятка нового життя. 

29 серпня – це день, коли кожен укра-
їнець може подякувати загиблим захис-
никам та виявити пошану, вдягнувши 
символічний сонях пам'яті та схиливши 
голову під час хвилини мовчання. Адже ге-
рої живі, поки жива пам’ять про них.

Вшановуючи пам’ять загиблих в рамках 

Всеукраїнської акції «Сонях», в бібліотеках 
Заводської громади пройшло ряд заходів. 
Заводська публічна бібліотека підготува-
ла і провела годину пам’яті «Уклін пам’яті 
загиблих героїв за волю України». Відвід-
увачі бібліотеки та працівники бібліотек-
філій власноруч виготовили стилізований 
знак «Сонях пам’яті». 

Заводська міська бібліотека-філія, 
спільно із Заводським міським будинком 

культури №2, також приєдналися до про-
ведення Всеукраїнської акції вшанування 
пам’яті захисників, які загинули в бороть-
бі за незалежність, суверенітет і територі-
альну цілісність України та провели істо-
ричний екскурс «Хто вмирає в боротьбі – в 
серцях живе навік» і виготовили символ 

Дня пам’яті захисників України – сонях.
Це найменше, чим ми можемо віддячи-

ти загиблим захисникам за мир у наших 
домівках та захист.

Шанування дерев у нашого народу бере 
початок із сивої давнини, коли наші Пред-
ки поклонялися деревам як Богам. На 
території України до прийняття христи-
янства було багато священних гаїв, куди 
ходили на поклоніння Богам природи, там 
росли священні дерева, відбувалися на-
родні обряди. Образ дерева присутній у 
всіх сферах культури українського народу, 
бо це відображення цілісної картини будо-
ви Всесвіту, яка була характерна для світо-
гляду русичів та і всіх слов’ян. Дерево – це 
модель триєдиної вертикальної структури 
Всесвіту.

У давні часи українці дуже бережли-
во ставилися до Природи, бо були єдині 
з нею.Коли потрібно було спиляти дерево 
– просили в нього пробачення, говорили 
для яких цілей використають деревину і 
обіцяли посадити дерево такого ж виду і 
обов’язково виконували свою обіцянку.

Так жили наші Предки. А до чого ж ми 
дожилися в нашому житті? Здається зни-
щення стало сенсом нашого життя. Наші 
громадяни, виходячи на вулиці, дуже 
часто втрачають людський облік у повно-
му сенсі цього слова. Залишається тільки 
людська подоба із звірячими інстинктами 
(у давній культурі рівень таких людей на-

зивали «животина»).
Потреба поїсти, випити, спаритися і ни-

щити все на своєму шляху стала основою 
життя, на превеликий жаль, значної части-
ни наших громадян. І годі говорити їм, що 
природа жива, що дерева волають про своє 
спасіння, що їм теж боляче, але людина на 
стільки стала приземленою істотою, що не 

відчуває вібрацій природного світу.
Заговорити на цю тему мене спонукав 

обурливий випадок жорстокого пово-
дження з природою. В центрі міста, в райо-
ні «Полтава банку», в новому сквері увече-
рі, 10 серпня, під час молодіжної тусовки, 
як зараз модно говорити, зламано дерево 
(декоративний глід).

Може й селфі зроблене цього «герой-
ського вчинку». Бо ми ж зараз кожен крок 
свій фіксуємо і хизуємося з цього. Дуже 
погано, що розплата за такі ганебні вчинки 
наступає не зразу і не завжди навіть і з тією 
людиною, яка творить зло. Добре, якщо 
той хто це зробив одразу поламає руку чи 
ногу. А якщо пройде час, і його син чи до-
чка, онук чи онучка буде розплачуватися 
невиліковними хворобами, і цей же батько 
чи дід знову ж буде клясти весь світ. Бо за 
що ж страждає дитина?

Той, хто познущався з дерева, я думаю, 
якщо і прочитає цю інформацію – не зро-
зуміє її. Але ж невже серед оточуючих, які 
були в той вечір в центрі міста, не було 
нормальних людей, які могли б зупинити 
цього «відморозка»? Невже вся молодь, а 
може і не молодь, у нас така, «м’яко кажу-
чи», низько моральна? Чи може світ пере-
вернувся? Може знущання над природою, 
прояви агресії і руйнування і є героїзм?

Природа уже карає цей світ, Земля уже 
не в змозі витримувати тягар агресивних і 
аморальних людців.

Прадавня заповідь нашого народу: 
живи по Совісті і в Ладу з Природою – за-
лишилася актуальною. Нехай кожен поду-
має над цими словами, звичайно, якщо є 
ще чим думати.

Л. Мащенко

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ В БІБЛІОТЕКАХ

СОНЯХИ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ

 БЕРЕЖИ РІДНУ ПРИРОДУ – ЗАЛИШАЙСЯ ЛЮДИНОЮ!
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 У кожного з нас є те місце,
 Яке ще з народження стає рідним та 

безмежно дорогим.
 Там небо синіше, і сонце яскравіше,там 

батьки і щирі друзі,
 І навіть дихається на повні груди…
Щороку в третю неділю серпня у Бодак-

ві відзначають День села.
Приготування тривало з самого ранку, 

а почалося о 12 годині біля сільського Бу-
динку культури. Тут на маленьких бодаків-
ців чекали веселі розваги:батут,який пода-
рував діткам неймовірну радість та смачне 
морозиво. Жваво йшла торгівля їжею та 
нестандартними іграшками.

Фотозона «Українське село» перенесла 
всіх охочих у той час, коли в нашій Бодакві 
носили вишитий одяг та їли з глиняного 
посуду.

У приміщенні Будинку культури всі ба-
жаючі змогли помилуватися виробами на-
родних майстринь. Вишиті рушники, кар-
тини, наволочки у техніці різних кольорів 
на білому не змогли залишити байдужими 
всіх , хто їх бачив.

Далі дійство перейшло в актовий зал 
Будинку культури, де всіх присутніх при-
вітав голова Заводської ТГ Сидоренко В.В. 
та староста села Болотний О.В., побажав-
ши кожній родині громади достатку, миру 
і здоров’я, та традиційно відзначили по-
дарунками найстарших жителів села, най-
молодших, багатодітних сімей та тих, хто 
святкує золоте весілля.

Звичайно, наше свято було б неможливе 
без спонсорів, які радо допомогли в орга-
нізації а саме: виконавчий комітет Завод-
ської міської ради та Відділ культури і ту-
ризму, фермерське господарство «Любава» 
(Майборода А.В.),товариство «Корсунів-
ське» (Трудненко В.К.),приватні підприєм-
ці – Котов О. та Нещадим С., депутати села 
- Міхура В. та Нещадим О.

Вшанували хвилиною мовчання пам’ять 
про двох наших молодих земляків, які не 
повернулися на рідний поріг – це Ларін 
Микола Миколайович та Литвиненко Ва-
лерій Володимирович.

На всіх чекав концерт від учасників ху-
дожньої самодіяльності. Чудові виступи, 
привітні та усміхнені учасники полонили 
серця кожного присутнього в залі. Кон-
церт пройшов на одному подиху. Номери 
пісенно-танцювальної програми були різ-
номанітними. Помітно, як ретельно готу-
валися учасники, як старалися і виклада-
лися. Гучними оплесками зустрічали всіх 

дітей, солістів, вокальні ансамблі «Бодак-
вяночка» та «Молодички», танцювальні 
дитячі колективи та драматичний гурток.

Всіх присутніх у залі пригостили духмя-
ним короваєм. Біля Будинку культури ку-
ховарочки з Бодаквянського НВК запроси-
ли усіх до смачнющої польової каші, якої 
вистачило на все село та гостей. За столами 
люди щиро спілкувалися не одну годину.

Свято продовжила дискотека від гурту 
«Ромен-цвіт». Коли на землю спустились 
вечірні сутінки небо осяяв святковий фе-
єрверк.

Люблю село своє тоді,

коли осталось наодинці
при не столоченій билинці
й не скаламученій воді.
Коли збирається рідня,
хай вже мала, та працьовита,
у бронзу літа перелита,
в осінню честь оцього дня.
І тихо мовляться слова,
і шепче зірка вечорова.
І чуть, як засина трава
у колисковій рідній мові..

Оксана Чаглей, 
художній керівник Бодаквянського 

СБК

 ДЕНЬ СЕЛА БОДАКВА – СВЯТО, ЯКОГО НЕМАЄ В КАЛЕНДАРІ

У центрі с. Бодаква стоїть красуня – шко-
ла – «Червона школа». Хто і коли її так на-
звав – тепер вже ніхто й не скаже: чи за ко-
льором даху, чи за кольором стін, зроблених 
з червоної цегли, чи з якоїсь іншої причини. 
Понад ста років вона жила життям багатьох 
поколінь бодаківської дітвори, гомоніла їх-
німи голосами, слухала їх суперечки, раділа 
успіхам. На щастя її оминули воєнні лихо-
ліття, руйнація і забуття. І тепер, незважа-
ючи на свій поважний вік, вона зберегла всі 
риси колишньої краси: характерний дах на-
метового тику з кількома заломами, великі 
шестикутні вікна і двері, дві люкарні на горі 
і невеликий тамбур при вході.

«Червона школа», як і близько до інших 
побудованих за проектом Опанаса Сластіо-
на, за своїм архітектурним стилемналежить 
до етнографічно – народницького відгалу-
ження українського архітектурного модер-
ну, що виник на початку ХХ століття.

Бодаквя пощастило, що після освітньої 
реформи 1908 ролку, вона була включена 
до списку шкіл, де земство на власні кошти 
будувало школи за проектами, що надавали 
їм народних рис. І хоч у 1913 році було при-
йнято рішення про утилізацію башт при 
вході, які характерні для проекту і надавали 
величі усій споруді, через нестачу коштів, 
всеодно вийшло красиво.

Дерев’яне мереживо оздоблення даху і 
люкарок перекликається з мережкою на по-
лотні. Ті ж символи закодовані у них. А самі 
стіни прикрашені елементами, взятими з 
альбому вишивок, що його передала будів-
ничим Олена Пчілка. Орнамент вишиванки 
у кожної школи свій і виконаний з необро-

бленої цегли, але з великою майстерністю.
Школа у Бодакві зберегла у незміно-

му вигляді ще одну архітектурну знахід-
ку О.Сластіона – рухому перегородку між 
класами, що складаєтьбся за потреби і 
перетворює їх в один великий зал, в кінці 
якого є підвищення – сцена. Цей принцип 
трансформації простору він розробив чи 
не найпершим у світі.. а ще будівля школи 
має зручне внутрішнє планування і чітке 
функціональне зонування груп приміщен-
ня. Школа має чотири окремих входи., а все 
тому, що тут були спроектовані і вчитель-
ська квартира для сімейного вчителя, і дві 
бібліотеки: сільська і шкільна. Будівля об-
тягнута зсередини «дранкою», що кріпить 

товстий шар овечої вовни. Тому взимку 
тепло, а влітку прохолодно. В незміннному 
вигліді збереглася і вся система виходів з 
опалювальних труб у приміщеннях і на го-
рищі. До комплексу земської школи входи-
ли також криниця (що існує й досі), погріб і 
дубовий сарай.

Як на свій вік «Червона школа» зберегла-
ся дуже добре. І сьогодні вона ще служить 
нашій громаді. І хоч за прямим призначен-
ням приміщення вже не використовується, 
але школа зберігає в своїх стінах історію 
освіти села, а також предмети старовини з 
побуту та народної культури у музеях, що 
розміщені у ній.

«Червона школа» дала путівку у життя 

багатьом сотням своїх учнів з Бодаква та 
навколишніх сіл, адже довгий час средню 
освіту тут здобували діти з Хрулів, Пісочок, 
Христанівки, Васильків, Пласківщини, Вов-
ківського, Нижньої Будаківки, Корсунівки, 
Червоних Лук, Заморіївки.

Тут отримали ази науки академік 
А.Дейнека, професор журналістики 

Г.Кривошея, заслужена артистка України 
О.Петровська (Вовк), директор інституту 
картоплярства В.Вітенко, Герой Соціаліс-
тично праці М.І.Вівчаренко, десятки вчи-
телів, лікарів, інженерів,працвників інших 
галузей, тих, кого розкидала доля по світу, і 
тих, хто залишився у рідному селі. Для всіх 
них «Червона школа» була і залишається 
рідною.

Ми горді, що Бодаква має свою Сласті-
онівську школу, яка входить у єдиний на-
стільки масштабний регіональний комп-
лекс в Україні.

Велика подяка і доземний уклін всім, 
хто будувіав, підтримував і бергі школу. 
Сільська влада всіх часів, директори шко-
ли, вчителі, техпрацівники, учні – усі разом 
вони не дали вони не дали школі перетво-
ритися у занедбану пустку.

Своїми дивними узорами цегляної ви-
шивки Червона школа нагадує нам, що ми 
– українці. Треба лишень слухати і чути цей 
посил, вчитися берегти те. Що ще не втра-
чено. 

В Червоній школі О.Сластіона живе душа 
Бодакви. Це – наша пам’ять, а не просто 
пам’ятка архітектури місцевого значення.

«ЧЕРВОНА ШКОЛА» – ОКРАСА СЕЛА І СВІДОК ЙОГО ІСТОРІЇ

Червона школа. Фото 1941 року.

Сластіонівська школа в 1970-х роках.

Червона школа сьогодні.
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НОВИНИ БОКСУ
З 1по 4 липня в м. Полтава пройшов 

боксерський турнір пам'яті видатного 
полтавчанина, засновника Олімпійсько-
го руху і в Україні Олексія Дмитровича 
Бутовського (9 червня 1838 — 25 лютого 
1917) — члена першого складу і одиного 
із засновників МОК та сучасного Олім-
пійського руху, генерал-лейтенанат РІА, 
викладача Полтавського кадетського 
корпусу та спортивного функціонера.

В турнірі взяли участь боксери з Київ-
ської, Дніпропетровської,Одеської, Хар-
ківської та інших областей і міст.

Маємо надію, що в майбутньому цей 
турнір стане в нашій області "майстер-
ським", адже в Полтавській обл. турніру 
такого класу не має.

На цьому турнірі наш клуб представ-
ляв Ігор Буряк, який став третім у кате-
горії 64 кг серед молоді.

На відкритому турнірі, присвяченому 
захисникам України та загиблим воїнам 
АТО, ООС в м. Миргороді, який прохо-
див з 9 по 11 липня, наші боксери отри-
мали впевнені перемоги. Соляник Євген 
2009 р.н. в категорії 48 кг став першим та 
Ігор Буряк в 2003 р.н. в категорії 64 кг за-
йняв перше місце. Організатор турніру - 
наш дружній клуб «АРЕЙ».

Олексій Оніщенко, 
голова БК «АЛЕКС»

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

У Миргороді 26 серпня відбувся тради-
ційний футбольний турнір пам’яті Сергія 
Корнійка серед дитячих команд 2011-2012 
років народження, в якому брала участь 
і команда від нашої громади. Юні футбо-
лісти Заводського зіграли п’ять цікавих 
матчів, перемігши однолітків із Пирятина 
і Миргорода та поступившись із мінімаль-

ним рахунком командам із Полтави, Гадяча 
та Лубен, зайняли в підсумку четверте міс-
це. Кращим бомбардиром в нашій коман-
ді був Богдан Малишко, а приз «Кращого 
гравця» турніру отримав Швіндін Олексій. 
Бажаємо майбутніх перемог нашим юним 
футболістам, які тільки роблять свої перші 
кроки у великому футболі.

Список бомбардирів:  МАЛОВІЧКО Олексій («ОЗНИЧІ») – 19 м’ячів;  МИРОНЕНКО 
Тарас («ЛОХВИЦЯ») – 17 м’ячів;  ЯЦЮК Богдан («ЛОХВИЦЯ») – 15 м’ячів; ЗАСЛАВЕЦЬ 
Вячеслав («ГАЗОВИК» Заводське) – 15 м’ячів;  КАСЬЯН Олексій Володимирович («ГА-
ЗОВИК» Заводське) – 13 м’ячів; КОНОНЕНКО Костянтин («ГАЗОВИК» Заводське) – 12 
м’ячів.

22.08.2021 року відбулася остання календарна гра чемпіонату Полтавської області з 
футболу. Заводський «Харчовик» у запеклій боротьбі поступився лідеру цьогорічних 
змагань команді «Велика Багачка» з рахунком 1:2.

Віктор Мусієнко, 
начальник відділу спорту

Працівники відділу благоустрою на 
території Заводської територіальної гро-
мади проведять роботу по забезпеченню 
чистоти і порядку. Щоденно прибирають 
тротуари та пішохіднідоріжки автостоян-
ки. Очищено від сміття та порослі відкриті 
водостоки. Проведено обрізання гілок де-
рев, які перешкоджають пішоходам віль-
но пересуватись по тротуарах ( узбіччя 
автошляху Бодаква – Нижня Будаківка, с. 
Червоні Луки, с. Піски (вул. Центральна), 
м. Заводське (вул. Полтавська, Озерна, Ма-
тросова, Ватутіна) видалено сухостійні та 
фаутні дерева. Постійно проводиться ви-
віз сміття на полігон твердих побутових 
відходів.

Пофарбовано сцену та спортивні еле-
менти на міському стадіоні (вул. Матросо-
ва). В с. Бодаква, с. Пісочки, с. Нижня Бу-
даківка та по м. Заводське відремонтовано 
та пофарбовано на дитячих майданчиках 
елементи ігрового обладнання. На масиві 
«Брисі», в с. Бодаква, с. Нижня Будаківка 
та с. Піски встановлено нові лавочки та 
смітнички. Демонтовано паркан біля МБК 

№1. Відновлено та пофарбовано лавочки 
біля Меморіалу Пам’яті; по місту пофар-
бовано автобусні зупинки; реставровано 
пам’ятники загиблим воїнам у Другій сві-
товій війні в с. Піски, с. Пісочки, с. Нижня 
Будаківка, с. Бодаква і м. Заводське.

Сергій Хоменко,
начальник відділу благоустрою та 

цивільного захисту 

 Після звернення виконавчого коміте-
ту Заводської територіальної громади до 
ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської 
області» продовжені роботи по ремонту 
дороги О 17 12 169 Піски – Бодаква – Ви-
рішальне в межах с. Бодаква, на відрізку 
протяжністю близько 1 км. Дорога йде в 
напрямку села Нижня Будаківка, по якій 
підвозять дітей до навчальних закладів та 
інших об’єктів інфраструктури. Виконав-
цем робіт є філія «Лохвицьких райавто-
дор».

ВІДДІЛ БЛАГОУСТРОЮ ІНФОРМУЄ

ПРОВОДИТЬСЯ РЕМОНТ ДОРОГИ В СЕЛІ БОДАКВА

ФУТБОЛЬНІ БАТАЛІЇ

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ СТАНОМ НА 25.08.2021 р.

****
Не вщухають футбольні баталії і на 

районному рівні, які не поступаються 
обласному чемпіонату. 

Результати 15 туру: «Лохвиця» – 
«Дружба» (Яхники) 2:4, «Харківці» 
- «Прогрес» (Піски) 1:2, «Чорнухи» 

– «Погарщина» 2:0, «Сула» (Бодаква) 
– «Газовик» (Заводське) 1:7, «Озничі» 
(Вирішальне) – «Сокіл» (Токарі) 3:2, «Іс-
ківці» – «Темп» (Риги) 7:0. Результат пе-
ренесеної гри «Сокіл» Токарі – «Газовик» 
(Заводське) 1:1 та гри 16 туру «Прогрес» 
(Піски) – «Темп» (Риги) 6:0.

№ 
з/п К о м а н д а І В Н П М О

1 «Газовик» (заводське) 13 10 1 2 73:12 31
2 Погарщина 13 10 1 2 41:18 31
3 «Прогрес» (Піски) 14 9 1 4 45:37 28
4 Чорнухи 13 9 - 4 47:25 27
5 «Сокіл» (Токарі) 13 7 3 3 37:28 24
6 «Дружба» (Яхники) 13 7 2 4 39:31 23
7 «Озничі» (Вирішальне) 13 7 1 5 30:26 22
8 Лохвиця 13 6 3 4 46:26 21
9 Ісківці 13 5 - 8 29:23 15
10 «Сула» (Бодаква) 13 2 - 11 22:63 6
11 Харківці 13 1 - 12 16:54 3
12 «Темп» (Риги) 14 - - 14 7:90 0




