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3 стор.2 стор. 

ШАНОВНІ ЗАВОДЧАНИ!
ЩИРО ВІТАЮ ВАС ІЗ ДНЕМ МІСТА!
Найбільше багатство Заводського – це ви, його мешканці, – добрі, 

чесні й працьовиті люди. Вашими спільними зусиллями створюється 
неповторний образ міста, зберігається історія та закладається майбут-
нє. І ваша праця, відданість та любов до рідної землі заслуговують на 
глибоку повагу.

Дякую всім вам за небайдужість до долі рідного міста, тим, хто 
словом і ділом змінює кожен день життя на краще. І представникам 
старшого покоління – мудрим наставникам, і молоді з її енергією і ба-
жанням будувати і розвивати громаду. Я вірю у вашу активну грома-
дянську позицію і впевнений, що ваша творча уява, натхнення, смі-
ливість, розум – гарантія розвитку і процвітання нашого міста і всієї 
України.

З нагоди Дня міста від усієї душі вітаю всіх заводчан та бажаю 
мирного неба, спокою, злагоди, добробуту. Добра вам усім, здоров’я, 
родинного затишку. Нехай у кожній домівці панують мир і спокій, 
збуваються всі заповітні мрії. Зичу всім жителям міста Божого благо-
словення, щастя та благополуччя. Нехай же зростає та процвітає наше 
улюблене Заводське!  Із Днем міста, дорогі заводчани! 

З повагою Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ СЕЛА ПІСКИ! 
Цього року День села вперше відбувається як Піски увійшли до складу 

Заводської територіальної громади. Нині ми велика єдина родина, поєднана 
спільними планами на розвиток громади та покращення життя її жителів. І 
всі разом ми будемо прикладати зусилля, щоб село розвивалося, оновлюва-
лося й змінювалося на краще. 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди святкування Дня села! Бажаю всім 
пісківчанам гарного настрою, відмінного здоров’я, ладного господарства, 
тепла та затишку в оселі! Нехай життя приносить насолоду, мир і спокій. 
Будьте щасливі, живіть у достатку! Нехай село живе і розвивається, його жи-
телів радують щедрі врожаї та цікаві події!

З повагою Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

ДОРОГІ ЖИТЕЛІ СЕЛА НИЖНЯ БУДАКІВКА!
День села – особливе свято, яке об’єднує всіх, хто любить своє село, усіх 

людей, чиєю працею воно створювалось. Тож нехай воно принесе вам та ва-
шим родинам добробут та злагоду. З нагоди цього свята від усього серця ба-
жаю вам міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку, радості і миру. 
Нехай щастя, любов та достаток живуть у кожному домі, у кожній родині. 
Хай доля дарує щасливі літа, чистого неба і просто людського тепла!  Зі свя-
том! З днем села!

З повагою Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова

4 стор. 
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13 ВЕРЕСНЯ
Віртуальна екскурсія «Рідне місто» 

(ДНЗ №1 «Малятко»)
Художньо-продуктивна діяльність 

«Символи нашого краю» (ДНЗ №1 
«Малятко»)

Інформаційне повідомлення про 
історію виникнення міста Заводське 
(Заводська ЗОШ №2)

Історичні дайджести «Люби і знай 
свій рідний край» (ОЗ «Заводська 
ЗОШ №1»)

13-17 вересня - Книжкова виставка 
«Мій рідний край – земля моєї долі» 
(ОЗ «Заводська ЗОШ №1»)

13-17 вересня - Квест «7 питань по 
місту» (ОЗ «Заводська ЗОШ №1»)

13-17 вересня - Родинні свята «Ро-
дина, родина від батька до сина…» 
(ОЗ «Заводська ЗОШ №1»)

13-17 вересня - Дитячі спортивні 
змагання (ОЗ «Заводська ЗОШ №1»)

 13-20 вересня - Виставка випус-
кних робіт учнів класу образотвор-
чого мистецтва, приурочена до свят-
кування Дня міста (Заводська ДМШ)

 
14 ВЕРЕСНЯ

 Квест «Стежками історії міста За-
водське» (ДНЗ №1 «Малятко»)

Дитячий малюнок на асфальті 
«Сьогодення рідного міста» (ДНЗ №1 
«Малятко»)

Виставка літератури «Куточки рід-
ного краю» (Заводська ЗОШ №2)

Конкурс малюнків на асфальті 
«Моє рідне місто» (Заводська ЗОШ 
№2)

Квест до Дня міста «Історична гра» 
(ОЗ «Заводська ЗОШ №1»)

14-17 вересня - Родинна виставка 
«Моє місто у малюнках» (ДНЗ №2 
«Теремок»)

14-21 вересня - Книжкова виставка 
«Я люблю своє місто зелене» (Завод-
ська Публічна бібліотека)

14-21 вересня - Тематична по-
личка «Ти в серці, вічна і єдина, моя 
маленька Батьківщина» (Заводська 
міська бібліотека-філія)

 
15 ВЕРЕСНЯ

Геокешинг «У пошуках скарбів міс-
та» (ДНЗ №1 «Малятко»)

Сентплей «Розбудовуємо місто» 
(ДНЗ №1 «Малятко»)

Години спілкування «Моє наймо-
лодше місто - Заводське» (Заводська 
ЗОШ №2)

Виставка малюнків «Моє улюблене 
місто» (ОЗ «Заводська ЗОШ №1»)

Фотоконкурс «Особливий ракурс 
твого міста» (ОЗ «Заводська ЗОШ 
№1»)

Конкурс на кращу композицію з 
квітів «Моє квітуче Заводське» (За-
водська ЗОШ №2)

15-17 вересня - Класні бесіди на 
тему «Рідне місто Заводське – най-
краще місто на землі» (Заводська 
ДМШ)

 16 ВЕРЕСНЯ
Флешмоб відеопривітань «Завітай-

те в Заводське» (ОЗ «Заводська ЗОШ 
№1»)

 Виставка-конкурс створення ро-
динного дерева «Мій родовід» (ОЗ 
«Заводська ЗОШ №1»)

Презентація альманаху «Історія 
дитячого садка «Теремок» (ДНЗ №2 
«Теремок»)

Свято «Тебе я славлю, моє рідне 
місто» (ДНЗ №1 «Малятко»)

Виставка квіткових композицій 
«Бал осінніх квітів» (ДНЗ №1 «Ма-
лятко»)

Краєзнавча відеохвилинка «За-
водське: історичне, літературне, мис-
тецьке» (Заводська міська бібліотека-
філія)

Читання та обговорення книги 
А.Коршунової «Моє маленьке місто» 
(Заводська ЗОШ №2)

Конкурс на кращий виріб із при-
роднього матеріалу «Мальовничі ку-
точки міста» (Заводська ЗОШ №2)

 
17 ВЕРЕСНЯ

Екскурсія вихованців старшої гру-
пи до пам’ятника Героям України, по-
кладання квітів (ДНЗ №2 «Теремок»)

Спортивні розваги «Подорож рід-
ним містом» (ДНЗ №1 «Малятко»)

Картопляний фестиваль (ДНЗ №1 
«Малятко»)

Святкова дитяча концертна про-
грама до Дня міста «Шлях від серця» 
талановитих учнів ОЗ «Заводська 
ЗОШ №1» (ОЗ «Заводська ЗОШ №1»)

Виставка творчих робіт «Тобі, рід-
не місто» (ОЗ «Заводська ЗОШ №1»)

Флеш-моб «З Днем народження, 
моє місто» (Заводська ЗОШ №2)

 18 ВЕРЕСНЯ
18 вересня - День краєзнавства 

«Немає кращої землі, ніж та, що 
зветься рідним краєм» (Заводська 
публічна бібліотека)

18 вересня - Виступ Народного са-
модіяльного духового оркестру За-
водського МБК №2 на площі міста 
(Заводський МБК №2)

18 вересня - Працюючі тематичні 
літературні виставки (бібліотечні за-
клади міста)

18:00 - Кінозал під відкритим не-
бом. Показ дитячих мультфільмів. 
Безкоштовний поп-корн. (церква 
«Божа сім’я», вул.Матросова, 19 б)

 
19 ВЕРЕСНЯ

08:00 - Молебень за рідне місто 
(Церкви міста)

10:00 - Змагання з футболу серед 
дитячих команд 2010 р.н. (Заводське-
Ромни) (Міський стадіон)

11:00 - Змагання з футболу серед 
дитячих команд м.Заводське, с.Піски, 
с.Бодаква (Міський стадіон)

11:00 - Змагання з баскетболу ко-
манд ОЗ ЗОШ №1, ЛМТК ПДАА, 
м.Заводське, м.Лохвиця (Міський 
стадіон)

11:00 - Змагання з волейболу ко-
манд ЛМТК ПДАА, м.Заводське, 
м.Лохвиця, с.Піски (Міський стадіон)

14:00 - Пленер «Рідне місто очима 
дітей» (подвір’я ОЗ «Заводська ЗОШ 
№1»)

15:00 - Виставка-продаж робіт де-
коративно-прикладного мистецтва 
талановитих жителів міста «Мис-
тецький квартал» (алея біля стадіо-
ну)

15:00 - Майстер-класи з декоратив-
но-ужиткового мистецтва (алея біля 
стадіону)

15:00 - Традиційний дитячий кон-
курс малюнку на асфальті «Кольо-
рами щастя малюю рідне місто» 
(Подвір’я ОЗ «Заводська ЗОШ №1»)

 15:30 - Жива МУЗ-платформа. Ви-
ступ Народного самодіяльного духо-
вого оркестру Заводського МБК №1 
(алея біля стадіону)

 16:00 - Сімейна спортивна естафе-
та «Сімейні перегони» (штучне міні-
поле біля стадіону)

 17:00 - Танцювальний флешмоб 
«Фітнес-ШТОРМ» (подвір’я ОЗ «За-
водська ЗОШ №1»)

 17:05 - Шоу мильних бульбашок 
«Щасливий день» (подвір’я ОЗ «За-
водська ЗОШ №1»)

 17:00 - Кулінарний майстер-клас 
для дітей від фіналіста 9-го сезо-
ну «Мастер-ШЕФ» Руслана Шиліна 
(міський стадіон)

 17:30 - Показовий виступ спортив-
ного клубу «Школа чемпіонів» з тхек-
вондо (міський стадіон)

 18:00 - Урочиста концертна части-
на «Місто, що надихає». Привітання 
міського голови (міський стадіон)

 19:00 - Виступ групи «Діти Фріс-
тайла» (міський стадіон)

21:00 - Святковий фейерверк (місь-
кий стадіон)

Протягом дня - діють містечко ди-
тячих атракціонів, аквагрим (місь-
кий стадіон), FOOD-зона, торгівельні 
точки (прилегла територія міського 
стадіону). 

В програмі можливі зміни.

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ МІСТА
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ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ!
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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

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 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

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора «Центру про-
фесійного розвитку педагогічних працівників  виконавчого комітету Заводської 
міської ради», який знаходиться за адресою: 37240, Полтавська область, Миргород-
ський район, м. Заводське, вул. Ватутіна,   46 

Вимоги: посаду директора  ЦПРПП  може обіймати особа, яка є громадянином Укра-
їни, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче 
магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не мен-
ше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у 
системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, організаційні здібності.

 Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:
• заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
• автобіографія або резюме (довільна форма);
• копію паспорта громадянина України;
• копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) 

не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
• копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогіч-

ної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;
• мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Документи подаються  за адресою: вул. Полтавська, 4/16,  м. Заводське, 37240, тел. 

3-56-92  з 01.10.2021 р. по 20.10.2021р.
Дата проведення конкурсу 26.10.2021 року о 10.00. в Заводському МБК №1 (сесій-

на зала).

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади консультанта «Центру 
професійного розвитку педагогічних працівників  виконавчого комітету Заводської 
міської ради», який знаходиться за адресою: 37240, Полтавська область, Миргород-
ський район, м. Заводське, вул. Ватутіна, 46. 

Вимоги: посаду консультанта  ЦПРПП  може обіймати особа, яка є громадянином 
України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не 
нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не 
менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій 
у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, організаційні здібності.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:
• заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
• автобіографія або резюме (довільна форма);
• копію паспорта громадянина України;
• копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) 

не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
, копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогіч-

ної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;
• мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Документи подаються  за адресою: вул. Полтавська, 4/16,  м. Заводське, 37240, тел. 

3-56-92  з 14.09.2021 р. по 03.10.2021р.
Дата проведення конкурсу 29.10.2021 року о 10.00. в Заводському МБК №1 (сесій-

на зала).

З 15 вересня починається голосування за проєкти громадського бюджету Завод-
ської міської територіальної громади, яке триватиме по 30 вересня (включно). 

Голосування відбуватиметься як в паперовому, так і в електронному вигляді:
 - в паперовому вигляді на спеціальному бланку для голосування, який можна 

отримати: 
- в пунктах голосування в період їх роботи;
- в інформаційному пункті з питань громадського бюджету (бюджету участі) - 

уповноваженому робочому органі (Заводська міська рада);
 - або роздрукувавши його з офіційного сайту Заводської міської ради за адресою:  

zv.gov.ua (розділ «Громадянам», «Громадський бюджет»).
- електронне голосування - буде здійснюватись на платформі електронної демо-

кратії E-DEM.
Інструкція з голосування на платформі для користувачів: youtu.be/BoOEGg�lMM 
Також у вас буде можливість голосування через термінал. 
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
 Для того, щоб проголосувати через термінал, потрібно авторизуватись за допо-

могою картки ПриватБанку (або номеру телефону, що прив’язаний до цієї картки), 
у списку сервісів знайти «Голосування за проекти міст», обрати бажаний проєкт і 
натиснути «Проголосувати».

 Детальна інструкція розміщенна на сайті Заводської громади: 
zv.gov.ua/content/gromadskiy-byudzhet.html

Спалювання сухої рослинності та сміт-
тя на території Миргородського району 
ЗАБОРОНЕНО. Залишене без нагляду 
вогнище навіть при невеликому вітрі може 
накоїти багато лиха. Інколи сухі гілки та 
листя господарі ще й поливають бензином 
чи іншими легкозаймистими речовинами, 
через що вогонь миттєво охоплює купи 
сміття. Мало хто замислюється про не-
безпеку спалювання сухотрав’я, про те 
що, полум’я миттєво може стати «госпо-
дарем» в оселі.

Щоб не трапилося лиха, дотримуйтесь 
правил пожежної безпеки: не залишайте 
без нагляду розпалені вогнища; не роз-
водьте багаття у безпосередній близькос-
ті до будинків чи господарських споруд; 
навіть при невеликих поривах вітру кра-
ще відмовитись від розпалювання вог-
нища; коли залишаєте місце відпочинку, 
обов’язково заливайте вогнище водою чи 
засипайте піском; після виходу із осередку 
пожежі повідомте пожежну службу за но-
мером 101 про місце, розміри та характер 
пожежі.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 77-1 

КУпАП, випалювання стерні, луків, па-
совищ, ділянок із степовою, водно-болот-
ною та іншою природною рослинністю, 
рослинності або її залишків та опалого 
листя на землях сільськогосподарського 
призначення, у смугах відводу автомо-
більних доріг і залізниць, у парках, інших 
зелених насадженнях та газонів у насе-
лених пунктах без дотримання порядку, 
встановленого центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, 
тягнуть за собою накладення штрафу на 
громадян від ста вісімдесяти до трьохсот 
шістдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (тобто від 3 тис. 600 грн. 
до 6 тис. 120 грн) і на посадових осіб - від 
дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шіст-
десяти неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (тобто від 15 тис. 300 грн. 
до 21 тис. 420 грн).

Коркішко О.М., 
нчальник Миргородського  РУ 

Головного управління ДСНС України 
у Полтавській області 

Завданням місцевого самоврядування 
громади є забезпечення якісного, ком-
фортного і безпечного проживання його 
громадян. 

Одне з пріоритетних завдань є ряту-
вання життя та збереження здоров’я лю-
дей, які можна виконати тільки за умов 
оперативного реагування відповідних 
служб на надзвичайні ситуації та події.

Заводська територіальна громада 
пройшла відбір та стала учасником про-
єкту «Вогнеборці. Вдосконалення ци-
вільного захисту в Україні на місцевому 
рівні», який реалізується Фондом міжна-
родної солідарності у рамках програми 
«U-LEAD з Європою» і  співфінансуєть-
ся  програмою польської співпраці за-
для розвитку Міністерства закордонних 
справ Республіки Польща.

У громаді сформована добровільна 

пожежна команда у складі 12 осіб – во-
лонтерів, які будуть працювати на гро-
мадських засадах. В рамках проєкту 
громада отримає навчально-методичну 
допомогу (кожен пожежник – доброво-
лець пройде навчання та отримає серти-
фікат, відбудеться навчальна поїздка до 
Польщі, за рахунок гранту будуть при-
дбані 6 комплектів бойової форми).

Внесок громади: страхування життя 
пожежників волонтерів, придбання 6 
комплектів бойової форми, утримання 
керівника команди та водіїв за рахунок 
міського бюджету, а також винагороди 
волонтерам за участь у гасінні пожеж; 
забезпечення приміщенням для черго-
вих та збереження майна пожежної ко-
манди, а також виділення приміщення 
(ангару) для зберігання майбутнього по-
жежного автомобіля.

ЗАВОДСЬКА ГРОМАДА – ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПРОЄКТУ 
«ВОГНЕБОРЦІ. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

В УКРАЇНІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ»

ЗАБОРОНЕНО СПАЛЮВАТИ СУХУ РОСЛИННІСТЬ

СТАРТУЄ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТИ 
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ 

ЗАВОДСЬКОЇ ГРОМАДИ

ВАКАНСІЇДіти – наш найдорожчий скарб, наша 
надія, гордість і опора. Підтримувати і 
заохочувати їх – святий обов`язок сім`ї, 
школи, влади і громадськості. Тому хо-
четься подякувати спонсорам за мате-
ріальну допомогу під час підготовки за-
кладів освіти Заводської ТГ до нового 
навчального року. Ця підтримка – свід-
чення вашого, шановні спонсори, небай-
дужого ставлення до проблем освіти в 
Україні і розуміння непересічної важли-
вості навчання та виховання дітей.

Всі першокласники отримали в пода-
рунок набори для навчання від газови-
добувної компанії «Аркона Газ-Енергія».  
ТОВ «РАЙЗ-СХІД» подарували 3  прин-
тери для  перших класів шкіл Заводської 
ТГ. ТОВ АФ «ЧБГ» виділили матеріальну 
допомогу в розмірі 21 тис. грн. на онов-
лення харчоблоку Пісківської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів та при-
дбання килимового покриття в 1- ий 
клас.

Приватний підприємець Коморний 
М.В. надав кошти на облаштування 
шкільних воріт Бодаквянського НВК. 
Заміна освітлення в їдальні Заводської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
відбулася за допомогою спонсорської 
підтримки  Кузьменка К.Є., Бей О.П., 
Різник Р.В., Богатир С.В., Петренко О.А., 
Буряк О.М., Лях О.О., Олешко Є.І., Деми-
денко С.Л.

Дуже приємно жити і працювати 
з людьми, які вболівають за життя і 
здоров’я наших діток.  Поки  такі люди 
живуть і працюють, то буде жити  і нація 
українців.

Дякуємо за вашу підтримку та за  ваші 
щирі і чуйні серця. За те, що ви не стоїте 
осторонь проблем нашої громади. Не-
хай ваша доброта і щедрість повернуться 
до Вас сторицею. Бажаємо Вам всіляких 
благ і процвітань!

Відділ освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради




