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З ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ!
У найпрекраснішу пору року, коли шелестить падолистом осінь, у лузі 

снує мереживо бабиного літа, а над землею пломеніють різнобарвні квіти, при-
ходить свято людей шляхетної нелегкої вчительської професії – День працівників 
освіти, День учителя, вихователя, Людини, що засіває в юних душах велику любов 
до України, її народу і землі.

Це не тільки професійне свято вчителів. Це свято всіх, хто глибоко шанує працю 
педагога, вихователя, наставника підростаючого покоління.

Всіх нас об’єднує головна мета нашої спільної праці – допомагати молоді піз-
нати навколишній світ, здобути необхідні знання, а найголовніше – проявити та-
ланти, набути моральні й духовні цінності та обрати вірний життєвий шлях. Наша 
глибока повага вам, дорогі колеги, за високий професіоналізм, невтомний творчий 
пошук і прагнення виростити яскраві особистості, соціально активних громадян, 
справжніх патріотів України.

Бажаємо міцного здоров’я, життєвої сили, енергії та наснаги для досягнення 
нових успіхів у професійній діяльності! Хай над вами завжди сяє зірка людської 
вдячності всіх тих, кого ви вивели в самостійне життя і кому дали найнеобхідніше 
– знання. Невичерпної наснаги й оптимізму у помислах і справах, добробуту, жит-
тєдайної сили та безхмарних, мирних, світлих днів! З професійним святом!

Відділ освіти виконавчого комітету Заводської міської ради

7 стор.
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ДОКУМЕНТИ
РІШЕННЯ РАДИРІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

Від 17.09.2021 р. № 3
Про проєкт «Вогнеборці – добровольці – 

основа безпечного життя 
та добробуту Заводської міської 

територіальної громади»
Керуючись статтями 26, 59 Закону Укра-

їни «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» та заслухавши інформацію про проєкт 
«Вогнеборці – добровольці – основа без-
печного життя та добробуту Заводської 
міської територіальної громади», що пла-
нується подавати Полтавській обласній 
раді для участі в обласному конкурсі проек-

тів розвитку територіальних громад Пол-
тавської області у 2022 році, ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома.
2. Схвалити проєкт «Вогнеборці – до-

бровольці – основа безпечного життя та 
добробуту Заводської міської територіаль-
ної громади» та у разі здобуття перемоги в 
обласному конкурсі проектів розвитку те-
риторіальних громад Полтавської області 
передбачити у наступному після конкурс-
ного році кошти в сумі 6 млн. 260 тис. грн 
для співфінансування проекту відповідно 
до запланованих заходів.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                   

Від 17.09.2021 р. № 5 
Про утворення старостинських 

округів Заводської міської 
територіальної громади

Керуючись пунктом 61 частини пер-
шої статті 26 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», відповідно 
до Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
розвитку інституту старост» та з метою за-
безпечення представництва інтересів жи-
телів населених пунктів Заводської міської 
територіальної громади ВИРІШИЛИ: 

1. Утворити на території Заводської 

міської територіальної громади два старо-
стинських округи:

- Пісківський старостинський округ 
з центром у селі Піски, до складу якого 
входять населені пункти: село Піски, село 
Шевченки та село Яремівщина;

- Бодаквянський старостинський округ 
з центром у селі Бодаква, до складу яко-
го входять населені пункти: село Бодаква, 
село Заморіївка, село Нижня Будаківка, 
село Пісочки, село Хрулі та село Червоні 
Луки.

2. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на секретаря міської ради 
Мащенко Л.О.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                   

Від 17.09.2021 р. № 12
Про присвоєння звання 

«Почесний громадянин села Піски».
Керуючись статтею 25 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши подання старости с.Піски, 
с.Шевченки, с.Яремівщина, ВИРІШИ-
ЛИ: присвоїти звання «Почесний грома-
дянин села Піски» Тур Ніні Михайлівні 
з занесенням до Книги Пошани с. Піски.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                   

Від 17.09.2021 р. № 13
Про розгляд прогнозу бюджету Завод-
ської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки (16558000000)
Керуючись пунктом 23 частини 1 стат-

ті 26, статей 59 та 61 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відпо-
відно до статей 75, 751 Бюджетного кодек-
су України, наказу Міністерства фінансів 
України від 02 червня 2021 року № 314 та 
з метою визначення основних напрямів 
дій у середньостроковій перспективі, які 
сприятимуть досягненню довгострокових 
стратегічних цілей, ВИРІШИЛИ: 

1. Прогноз бюджету Заводської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки 
прийняти до відома, згідно додатків. 

2. Фінансовому відділу виконавчого ко-
мітету Заводської міської ради забезпечи-
ти оприлюднення даного рішення на офі-
ційному сайті 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.

З додатками можна ознайомитись 
на сайті громади: zv.gov.ua/documents/
rishennia-m-r

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова 

Від 17.09.2021 р. № 14 
Про внесення змін до показників 

бюджету Заводської міської територіаль-
ної громади на 2021 рік (16558000000)
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 

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

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

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

Додатки є невід’ємною частиною цього 
рішення.

3. Зміни в бюджет внести у вересні 2021 
року.   

З додатками можна ознайомитись 
на сайті громади: zv.gov.ua/documents/
rishennia-m-r

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова 

Від 17.09.2021 р. № 15 
Про використання вільного залишку 

коштів загального фонду бюджету 
Заводської міської територіальної 

громади у 2021 році
Керуючись пунктом 23 частини пер-

шої статті 26 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», пунктом 
7 статті 78 Бюджетного кодексу України, 
ВИРІШИЛИ: 1. Спрямувати вільний за-
лишок коштів спеціального фонду бю-
джету Заводської міської територіаль-
ної громади, який утворився станом на 
01.01.2021 року в сумі 1 852 854,00 грн на 
наступні видатки: 

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0217310 
«Будівництво об’єктів житлово- кому-
нального господарства» КЕКВ 3122 «Ка-
пітальне будівництво (придбання) інших 
об’єктів» в сумі 1 264 043,00 грн на об’єкт 
«Будівництво водогону по вул. Лесі Укра-
їнки, Сульська в м.Заводське Миргород-
ського району Полтавської області» (за 
рахунок коштів бюджету розвитку);

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0611021 
«Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти» 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 
об’єктів» в сумі 588 811,00 грн на об’єкт 
«Капітальний ремонт даху їдальні, пере-
ходу та козирка вхідної групи опорного 
закладу «Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1» по вул.Шкільна,1, м.Заводське, Мир-
городського району, Полтавської облас-
ті» (за рахунок коштів бюджету розвитку 
– 356 187,00 грн, за рахунок цільового 
фонду – 232 624,00 грн).

2. Організацію виконання даного рі-
шення покласти на фінансовий відділ 
виконавчого 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 

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

Відповідно до наказу Міністерства 
охорони здоров’я України «Про ліцензу-
вання медичної практики» від 4 жовтня 
2021 року № 2152 КОМУНАЛЬНЕ НЕКО-
МЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ" ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ отримало ліцензію на провадження 
господарської діяльності з медичної прак-
тики:

місце провадження діяльності: Пол-
тавська обл., Лохвицький р-н, м. За-
водське, вул. Садова, буд.2а, за спеці-
альностями: загальна практика - сімейна 
медицина,  організація і управління охоро-
ною здоров'я, педіатрія; за спеціальністю 
молодших спеціалістів з медичною осві-
тою: сестринська справа;

місце провадження діяльності: Пол-
тавська обл., Лохвицький р-н, с. Піски, 
вул. Озерна, буд.44а, за спеціальністю: 
загальна практика - сімейна медицина; за 
спеціальністю молодших спеціалістів з ме-
дичною освітою: сестринська справа;

місце провадження діяльності: Пол-
тавська обл., Лохвицький р-н, с.Бодаква, 

вул. Шевченка Тараса, буд.40, за спеці-
альністю: загальна практика - сімейна ме-
дицина; за спеціальністю молодших спе-
ціалістів з медичною освітою: сестринська 
справа;

місце провадження діяльності: Пол-
тавська обл., Лохвицький р-н, м. Завод-
ське, вул. Озерна, буд.1, за спеціальністю: 
загальна практика - сімейна медицина; за  
спеціальністю молодших спеціалістів з ме-
дичною освітою: сестринська справа;

місце провадження діяльності: Пол-
тавська обл., Лохвицький р-н, с. Яремів-
щина,  вул. Шкільна, буд.5, за спеціаль-
ністю молодших спеціалістів з медичною 
освітою: сестринська справа; 

місце провадження діяльності: Пол-
тавська обл., Лохвицький р-н, с. Пісочки, 
вул. Шкільна, буд.7а, за спеціальністю мо-
лодших спеціалістів з медичною освітою: 
сестринська справа;

місце провадження діяльності: Пол-
тавська обл., Лохвицький р-н, с. Нижня 
Будаківка, вул. Чупаки, буд.34а, за спеці-
альністю молодших спеціалістів з медич-
ною освітою: сестринська справа.

У ЧАСТИНІ МАЛИХ ПРОЄКТІВ:
Проєкт №1 «…Наповнення  ігрових  

майданчиків ДНЗ – запорука безпечно-
го перебування дітей під час прогулянок 
та освітнього процесу» (Дроб’язко Олек-
сандр)

Кількість електронних голосів: 4
Кількість паперових голосів – 322.
Проєкт №2 «Сучасний спортивний 

інвентар на уроках фізичної культури – 
запорука фізичного розвитку школярів, 
м.Заводське, Заводська загальноосвітня 
школа I-III ступенів №1» (Віктор Кузь-
менко)

Кількість електронних голосів: 45
Кількість паперових голосів – 202.
Проєкт №7 «Нова музична апаратура 

для талановитих дошкільнят» (Алла Бой-
ко)

Кількість електронних голосів – 39
Кількість паперових голосів – 180.
Проєкт №6 «Бібліотека під відкритим 

небом» (Антоніна Матяш)
Кількість електронних голосів – 3
Кількість паперових голосів – 92.
У ЧАСТИНІ ВЕЛИКИХ ПРОЄКТІВ:
Проєкт № 5 «Комфортний  простір  

для  кожного»: створення зон відпочин-
ку, емоційного розвантаження, творчого 
простору учнів в шкільних коридорах 
(Наталія Дробязко)

Кількість електронних голосів – 21

Кількість паперових голосів – 503.
Проєкт №8 «Створення ефективної 

моделі сучасної медіатеки читацького 
залу шкільної бібліотеки в умовах впро-
вадження концепції НУШ» (Оксана Ков-
тун)

Кількість електронних голосів – 8
Кількість паперових голосів – 326.
Проєкт №10 «Мініскансен «Українське 

село в мініатюрі (селянський двір) кінець 
ХІХ перша  половина ХХ століття» (Окса-
на Кулініч)

Кількість електронних голосів – 1
Кількість паперових голосів – 308.
Проєкт № 3 «Футбол для всіх (встанов-

лення сучасних трибун для глядачів на 
міському стадіоні)» (Сергій Лапіга)

Кількість електронних голосів – 45
Кількість паперових голосів – 156.
Проєкт №9 «Створення привабливого 

інтерактивного простору бібліотеки за 
допомогою сучасних інформаційних тех-
нологій» (Ніна Лисенко)

Кількість електронних голосів – 2
Кількість паперових голосів – 50.
Проєкт №4 «Заміна підлоги в глядаць-

кій залі в Міському будинку культури 
№1» (Ірина Михлик)

Кількість електронних голосів – 4
Кількість паперових голосів – 44.
Зіпсованих бюлетенів – 184 шт.
В голосуванні взяло участь –  2539 осіб.

Результати голосування за проєкти громадського 
бюджету Заводської міської територіальної громади, 

які будуть реалізовані у 2022 році

Заводська громада отримала ліцензію на провадження 
господарської діяльності з медичної практики
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19 вересня Заводське відзначило 
93-тю річницю свого дня народження. 
Це велике свято для всіх жителів. 
День міста – завжди приємна і радісна 
подія, яка окреслює нові етапи розвитку 
і подальші завдання, відкриває нові 
горизонти та перегортає чергову 
сторінку історії. 

Заходи з нагоди відзначення дня міста 
розпочалися зі спортивних змагань:

- з футболу серед дитячих команд 2010 
р.н. (Заводське-Ромни);

- змагання з футболу серед дитячих 
команд м. Заводське (ЗОШ №2), с. Піски 
(ЗОШ);

- з баскетболу команд ОЗ ЗОШ №1, 
ЛМТК ПДАА, м. Заводське;

- з волейболу команд ЛМТК ПДАА, м. 
Заводське, с. Піски.

В цей час для поціновувачів духової 
музики Народний аматорський духовий 
оркестр Заводського МБК №2 дарував ча-
рівну музику в центрі міста.

За участю учнів Заводської ДМШ та ви-

кладача Шульги В.О. був проведений пле-
нер «Рідне місто очима дітей». Натуральна 
природна обстановка поза приміщенням, 
в якій працювали маленькі живописці на 
свіжому повітрі ще більше надихала їх. 
Після пленера роботами учнів могли насо-
лодитися всі присутні на святі. 

На алеї біля стадіону була розміщена 
виставка-продаж робіт декоративно-при-
кладного мистецтва талановитих жителів 
міста «Мистецький квартал», на виставці 
було представлено роботи більше 30 май-
стринь, всі учасники були нагороджені по-
дяками від відділу культури і туризму за 
безпосередню активну участь у виставці та 
солодкими подарунками. 

Декоративно-ужиткове мистецтво є 
невід’ємною частиною художньої куль-
тури, воно єднає минуле із сьогоденням, 
зберігаючи національні художні тради-
ції. Багато діток відвідали майстер-класи 
з декоративно-ужиткового мистецтва, де 
спробували себе в різних техніках виго-
товлення. 

І куди ж без традиційного дитячого 
конкурсу малюнку на асфальті «Кольора-
ми щастя малюю рідне місто», хлопчики й 
дівчатка взяли активну участь у конкурсі і 
подарували рідному місту свої малюнки, а 
переможцями стали:

- вікова категорія 3-6 років І м. – Литов-
ченко Анастасія; ІІ м. – Долинна Софія; ІІІ 
м. – Твердоступ Софія.

- вікова категорія 7-9 років І м. – Сугак 
Альбіна; ІІ м. – Каплун Марія; ІІІ м. – Яцен-
ко Михайло та Довгопол Тіна.

- вікова категорія 7-12 років І м. Довго-
пол Аліса; ІІ м. – Кухарчук Каріна.

По закінченню конкурсу всі учасники 
отримали солодощі, а переможці були на-
городжені пам’ятними подарунками. В цей 

час на алеї біля стаді-
ону працювала жива 
МУЗ-платформа від 
Народного самодіяль-
ного духового оркестру 
Заводського МБК №1.

Вже традицією стало 
проведення сімейної 
спортивної естафети 
«Сімейні перегони». В 
естафеті взяли участь 
родина Самбур, родина 
Скрипніченко, а пере-
можцями стала родина 

Барко. Всі учасники були нагородженні 
цінними подарунками – побутовою техні-
кою. 

По закінченню естафети всі спостеріга-
ли за запальним танцювальним флешмо-
бом «Фітнес -ШТОРМ», який плавно пере-
форматувався у шоу мильних бульбашок 
«Щасливий день». 

Для маленьких поціновувачів солодень-
кого був проведений кулінарний майстер-
клас для дітей від фіналіста 9-го сезону 
«Мастер - ШЕФ» Руслана Шиліна. Дітки 
виготовляли торт у вигляді прапора на-
шого міста. По закінченню кожен учасник 
мав можливість скуштувати кусочок свого 
творіння.

Своєю кількістю учасників здивував по-
казовий виступ спортивного клубу «Шко-
ла чемпіонів» з тхеквондо, у виступі взяло 
участь більше 50 дітей.

З теплими словами до кожного з при-
сутніх звернувся міський голова Сидо-
ренко Віталій Володимирович. Гучними 
оплесками зустрічали глядачі аматорів на-
шого міста.

Родзинкою після урочистої концертної 
програми став виступ групи «Діти Фріс-
тайла». На початку виступу розпочався 
дощ, але це не засмутило ні артистів,ні 
глядачів. Він не став на заваді, артисти по-
дарували заводчанам шквал емоцій і пози-
тивний настрій. В програмі були лише самі 
відомі пісні гурту, які глядачі із великим 
задоволенням підспівували. 

Підчас концерту всі присутні могли на-
солодитися святковим феєрверком. Адже 
він є запорукою гарного настрою і феєрич-
них емоцій! Завдяки всім заходам і всім 
учасникам свята, день міста залишився в 
пам’яті кожного незабутнім і яскравим.

Велика подяка усім спонсорам, які до-
лучилися до організації та проведення ма-
сових заходів: відділ культури і туризму 
Заводської міської ради, ТОВ «Райз СХІД», 
ТОВ «Елеватор АГРО», ТОВ «Лохвицький 
комбікормовий завод», ТДВ «Червоноза-
водський хлібозавод», приватні підприєм-
ці Антоненко П.О., Грабова С.М., Барабаш 
О.А., Буряк О.М., Старик В.І.

Тетяна Яценко, 
спеціаліст відділу культури і туризму

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, МОЄ ЗАВОДСЬКЕ!
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Де сула несе блакитні води,
Там, де сосни до небес сягають,
Там чудове, славне село Піски —
Всі про нього у районі знають.
Ми – громада, ми – одна родина,
Зробим все для розквіту села.
Хай це свято дружбою і миром
Нас усіх в одну сім`ю єдна…

Такими словами розпочали свято веду-
чі Силкіна О. та Петрик А.

Щороку в третю суботу вересня пісків-
чани відзначають День села. Цього року 
воно припало на 18 вересня. Незважаючи, 
що з самого ранку ішов дощ, приготуван-
ня в будинку культури тривало. 

Розпочалося свято о 14 год. футболь-
ною зустріччю команд «Прогрес» с.Піски 
та «Лохвиця» м.Лохвиця. Перемогла ко-
манда «Прогрес».

Цей день став гарною традицією, що 
збирає в дружнє коло сім`ї, родини, від-
новлює і відроджує українські традиції. В 
цей день село, як завжди, радо зустрічає 
гостей…

У приміщенні будинку культури бажа-
ючі змогли помилуватися вишиванками 
народної майстрині Кашенецької Юлії 
Миколаївни. Картини та одяг вишиті бі-
сером та хрестиком. Виставка була підго-
товлена бібліотекарем Шуст К.М. Також 
учнями школи була влаштована виставка 
«Дари осені». Ми вдячні педагогу-органі-
затору Хоменко Любові Миколаївні, вчи-
телям та учням школи за проведення ви-
ставки, на якій було представлено багато 
робіт, тому журі вирішило дати усім ді-
ткам заохочувальні солодкі призи. 

Смачне морозиво всім присутнім роз-
давали Силкіна Н. та Зіневич Л.

Далі дійство перейшло у актовий зал. 
Офіційна частина ропочалася о 16 год. 
піснею «Добрий вечір», яку виконала Ми-
коленко А.

Звучать гімн України та гімн села...
Пісківська свята земля,
Ти наша мати, наша доля,
Щоб колосилися хліба
Ми зустрічаєм в полі зорі,
Такий вже древній звичай хлібороб-

ський,
Як гості завітають на свято до нас –
На рушнику барвистому підносимо
Їм запашний вкраїнський коровай …
До зали виносять коровай, спечений із 

нового врожаю. Теплі, щирі слова вітан-
ня та побажання міцного здоров`я, миру, 
благополуччя односельчанам звучать від 
голови Заводської міської ради Сидоренка 
В.В., який побажав і надалі процвітати на-
шому селу, щоб народжувалися і підрос-
тали діти, спокійно і захищено почувалися 
люди. Адже саме покращення життя та до-
бробуту людей – основне наше завдання. 
Зі словами привітання з нагоди свята до 
односельчан звернувся староста села Про-
йдак Г.П. День села – це свято, яке єднає 
жителів нашої громади, пов`язує минуле, 
сьогодення та майбутнє всіх хто тут наро-
дився і виріс. Побажав всим щастя, мир-
ного неба над головою.

Із теплими словами до своїх односель-
ців звернувся директор ТОВ АФ «ЧБГ» 
Базя В. М. Вітаючи односельчан зі святом, 
Віктор Миколайович побажав селу роз-
квіту, усім присутнім міцного здоров`я, 
добробуту громаді та нагородив кращих 
працівників господарства - водія Пархо-
менка Сергія Григоровича та механізатора 
Шульгу Сергія Миколайовича.

В дарунок для хліборобів звучала пісня 
«Живу в селі» у виконанні Силкіної Н. та 
Шуст К.

На нашому святі найпочеснішими гос-

тями була велика родина мешканців на-
шого села – від найменшого жителя до 
найповажнішого: працівники сільського 
господарства, організацій, підприємств, 
торгівлі, фермери, які славляться своїми 
працьовитими людьми. Побажали в цей 
день всім хорошого настрою і землякам, 
і нашим чарівним гостям, які завітали до 
нас на свято . Всім, хто народився та виріс 
у цьому прекрасному селі, звучала пісня 
«Ах, моє ти село» у виконанні Папірненко 
Л.С.

«Здоров`я – це все, а все без здоров`я 
- ніщо» так говорить народна мудрість. І 
на охороні здоров`я нашої громади стоять 
медичні працівники. На честь Дня села 
сесія Заводської міської ради прийняла 
рішення присвоїти звання «Почесний гро-
мадянин села Піски». І це звання отрима-
ла завідуюча Пісківської АЗПСМ Тур Ніна 
Михайлівна. Ця чудова жінка впродовж 
усих цих років є професіоналом у своїй 
роботі, небайдужою до життя та здоров`я 
жителів громади. Є депутатом Заводської 
міської ради. Ніна Михайлівна з рук місь-

кого голови та старости села отримала 
грамоту і подарунок. А фольклорний ан-
самбль «Тещі та свекрухи» для медичних 
працівників виконали пісню «Накуй, мила 
зозуленько»

В дні осінні, мріями багаті,
Коли щастя хлюпає з пісень,
Ми щороку зустрічаєм свято -
Рідних Пісок визволення день.
Вшанували на святі воїнів, які викону-

вали свій інтернаціональний обов`язок в 
Афганістані, героїв Небесної сотні, лікві-
даторів аварії на ЧАЕС, тих, хто захища-
ли і захищають наше сьогодення на сході 
України в зоні АТО. Для всих наших за-
хисників вітчизни Мамчур Яна виконала 
пісню «Ми - Україна». Привітали довго-

жительку нашого села Юрченко Ніну Іва-
нівну, якій у грудні місяці виповниться 
93 роки та вручили подарунок. І для усіх 
старожилів прозвучала пісня «Рідна моя 
сім`я» у виконанні Крот Н.

Наймолодшим жителем села є Яремен-
ко Гліб Юрійович, який народився 2 серп-
ня 2021року. Коли одна дитина – то вели-
ке щастя, коли їх троє – то втричі більше 
щастя, клопотів також. Привітали цю 
багатодітну родину Фаїни Олександрів-
ни та Юрія Андрійовича, які виховують в 
наш нелегкий час троє діток. Побажали їм 

терпіння, здоров`я, виростити діток хоро-
шими людьми. Було вручено подарунок і 
прозвучало музичне вітання «Батьківська 
доля» у виконанні Мамчур Я.

Споконвіку звичайна сільська хата 
була візитною карткою України. Візитною 
карткою нашого села в цьому році стала 
садиба Лавриків Олександра Івановича та 
Оксани Іванівни. На подвір`ї і в хаті буя-
ють квіти з ранньої весни до пізньої осені. 
Кожну квіточку та багато декоративних 
кущів та дерев виростили дбайливі руки 
невтомної господарочки. Вручено подару-
нок… та для жителів села, які небайдужі 
до краси природи, вирощують незліченні 
сорти квітів, прикрашають свої подвір`я, 
танцювальним колективом «Фаворит» 

було виконано танок «Струмочок».
Привітали жителів, які відсвяткували 

або будуть святкувати свій день наро-
дження в цьому місяці. Саме в день нашо-
го свята святкувала свій день народження 
Троценко Тетяна Леонідівна. Вручено по-
дарунок та подаровано музичне вітання - 
пісня «Холодочок» у виконанні ансамблю 
«Молодички».

За давнім народним звичаєм українців 
коровай було розділено між усима при-
сутніми на святі, який пахне медом, сон-
цем і ланами.

Веселиться вода у Сулі,
Мерехтить жовта осінь на деревах…
У серцях лунають пісні –
Відбувається свято у Пісках!
У цю святкову днину
Вітаємо село і кожну сільську родину.
Запам`ятайте люди світлий день,
Хай квітне край, співає хай пісень…
Задушевно звучала у виконанні банду-

ристів пісня «Одна калина», яку виконали 
Скок М. та Ріпка С.

Танцювальна група «Фаворит» вико-
нала танець «Учениці-мучинеці». Пісню 
«Подруженька» виконала Крот Н., «Не 
питай» виконала Пшеничко Л. та пісню 
«Співаймо разом» виконала Мамчур Я... 
Хвилини насолоди усім присутнім дарува-
ли учасники художньої самодіяльності та 
шкільний танцювальний колектив «Фаво-
рит». 

Після свята всі бажаючі змогли поку-
штувати польову кашу, яку зварили кухарі 
ТОВ АФ «ЧБГ» Манзик Л.В., Куліш В.О. та 
завідуюча Базя Т.О. Пригощали смачною 
кашею Ковцюр Л.П. та Кулік О.І. Працю-
вали торгові точки. Після розмальовки ак-
вагримом малеча мала просто чудернаць-
кий вигляд і були дуже задоволені. Але, на 
жаль, через дощову погоду не змогли пра-
цювати батути та гірка.

Наше свято було проведено завдяки 

фінансовій підтримці: Відділу культури і 
туризму Заводської міської ради, ТОВ АФ 
«Червонозаводське бурякогосподарство», 
приватних підприємців: Коркін Віталій 
Володимирович, Кайстренко Тетяна Ва-
леріївна, Сипко Олександр Васильович, 
Шилін Лариса Михайлівна, Войцеховська 
Анжела Григорівна, Байбуза Олег Васило-
вич, Миколенко Анна Сергіївна, Молоду-
ха Людмила Миколаївна, Пройдак Тетяна 
Анатоліївна, Танченко Надія Григорівна, 
Петрик Ірина Павлівна.

А вже ввечері на молодь та дорослих 
чекала жива музика дуету «Перлина», ігри, 
конкурси та феєрверк…

Людмила НАЙДА,
 директор Пісківського СБК

 «ГРІЄ ДУШУ СЕЛО, МОЄ РІДНЕ СЕЛО»
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Ми дуже любимо, коли до бібліотеки 
приходять гості. А якщо ще й такі 
чемні та розумні, як учні 1-2 класів 
Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
(класний керівник 1 класу Минець С.В. 
та керівник групи подовженого дня 
Юрченко І.Д.), то це для нас просто 
свято! Хоч насправді свято у нашого 
міста, яке відзначило свій 93-й день 
народження. Саме про історію його 
заснування, традиції, неповторність 
та неймовірну природу учні дізналися, 
мандруючи стежками рідного міста на 
уявному краєзнавчому потязі. 

А подорожували ми за книгою Анни 
Коршунової «Моє Маленьке місто. Завод-
ське». Потім дуже уважні слухачі навпере-
бій відповідали на краєзнавчу вікторину 
«Як я знаю своє місто» та заробляли со-
лодкі призи. Школярі добре знали скільки 
років нашому місту і яка була його перша 
назва. Та їх вразила кількість переймену-
вань, які пережило наше Заводське. Нама-
галися уявити пустирище і залізничну ко-
лію, навколо якого розрослося наше місто 
(допомогли фотознімки). Пробували ви-
рахувати скільки «бурячків» кожен учень 
випиває із чаєм за місяць, якщо із кожного 
кілограмового буряка виробляють при-
близно 10-15 ложечок цукру. Поділилися 

учні і своїми враженнями про екскурсію 
на підприємство «Склоприлад» та дізна-
лися, що скляний виріб може пролежати в 
шарі земної кори до одного мільйона років.

Були серед присутніх і природознавці, 
які знають про пухирник звичайний, що 
живе у річці, «полює» на дрібних комах 
та тваринок і є найненажерливіший з усіх 
рослин-хижаків. Детально обговорили 
найцікавіший елемент герба нашого міс-

та - ластівку, силует якої у перевернутому 
вигляді читається як «дім», що символізує 
свободу та єдність громади. 

Непомітно наша мандрівка добігла кін-
ця. Для дітей відкрилося стільки нового, 
дивовижного й незвичайного не десь, не в 
інших краях, а ось тут, просто за порогом. 
Виявляється, що і в нашому невеличкому 
містечку, яке навіть не досягло сторічного 
віку, багато цікавого і неймовірного.

Потім була екскурсія бібліотекою. Діти 
побували в найпотаємнішому місці біблі-
отеки - у лабіринтах книгосховища, пере-
листали купу нових книжок, відвідали 
куточок «джунглів», все це закарбували на 
фотознімках та зморені пішли додому. А 
нам на згадку залишили свої малюнки про 
рідне місто Заводське, якими ми прикра-
сили бібліотеку.

Ніна Лисенко, 
завідувач Заводської 
публічної  бібліотеки

З нагоди відзначення Дня міста для ви-
хованців групи подовженого дня Завод-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів N2 було органі-
зовано краєзнавчу екскурсію під назвою 
«Немає кращої землі, ніж та, що зветься 
рідним краєм» до Заводської міської біблі-
отеки. Метою краєзнавчої екскурсії було 
дати учням поняття: бібліотекар, читач, 
література рідного краю, узагальнити та 
розширити знання дітей про місто, в яко-

му вони живуть, а саме: його давню істо-
рію, архітектурні пам'ятки. Познайомити з 
правилами користування бібліотекою, різ-
номанітністю книг у бібліотеці, залучити 
учнів до читання літератури.

Виховувати любов до книг і бережливе 
ставлення до неї, почуття патріотизму, на-
ціональної свідомості, історичної пам'яті, 
толерантного ставлення до рідного міста. 
Малесенькі «чомусики» і «запитайлики» 

дізналися про історію рідного міста Завод-
ського, про цікаві книги та журнали, які є 
в книгозбірні, де є багато цікавої та корис-
ної інформації про рідний край. Крім того 
з Ніною Олексіївною та Вітою Сергіївною 
пройшлися вулицями «казкового містеч-
ка» – бібліотеки. Заглянули до «чарівних 
палаців»-стелажів, на яких живуть книги. 
Учні, які побували на екскурсії, тепер ма-
ють змогу записатися до міської бібліоте-
ки і стати її читачами, тому що дізналися 
багато цікавої інформації, отримали запас 
нових знань та незабутніх вражень. 

Усім дуже сподобалася краєнавча екс-
курсія, про що свідчили слова вдячності 
від маленьких учнів, вихователя ГПД Іри-
ни Дмитрівни та вчителя початкових кла-
сів Світлани Василівни. 

Висловлюємо щирі слова подяки пра-
цівникам Заводської міської бібліотеки 
Ніні Олексіївні Лисенко та Віті Сергіївні 
Куніциній за теплу зустріч та змістовну 
екскурсію.

З повагою батьки та вихователь групи 
подовженого дня Ірина ЮРЧЕНКО 

СТЕЖКАМИ РІДНОГО КРАЮ

В ГОСТЯХ У МІСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

25 вересня відбулося урочисте 
святкування Дня села Нижня 
Будаківка. В цей чудовий день 
зібралися односельчани та гості, 
щоб переглянути концертну програму, 
відпочити та поспілкуватися.

Привітати з такою приємною подією 
завітали міський голова Сидоренко В.В. 
та староста Болотний О.В.

Гарний настрій отримали присутні від 
чудової концертної програми, яку пода-
рували Народний самодіяльний фоль-
клорний колектив «Злагода» та танцю-
вальний колектив «Юність» Заводського 
міського будинку культури №2 (кер. На-

талія Іващенко).
Було вручено подарунки найстаршо-

му та наймолодшому жителям села, най-
старішій родині та іменинниці, яка 25 
вересня святкувала День народження. 
Присутніх приємно вразила виставка 
місцевих майстринь. 

Після урочистостей пригощались по-
льовою кашею та морозивом за святко-
вим столом. Вечір продовжився дискоте-
кою та феєрверком.

День села не відбувся б без допомоги 
спонсорів, яким дуже вдячні за фінансо-
ву підтримку, це:

- відділ культури і туризму виконавчо-

го комітету Заводської міської ради (нач.
Краснолуцька Юлія Вячеславівна), 

- ФОП Байбуза Олег Васильович, 
- СФГ Білик Микола Миколайович, 
- Шевченко Олександр Васильович, 
- «Світанок» Голік Лідія Михайлівна,
- Костюк Оксана Вікторівна,

- «Аліса» - Луговецька Наталія Іваанівна,
- ПП – Коморний Микола Володимро-

вич, 
- Слободян Ігор Васильович,
- ФГ «Іванись АГРо» - Іванись Сергій 

Миколайович,
- «Моя земля 2015» - Шамрицький 

Григорій Григорович,
- односельчани Шевченко Володимир 

Васильович та Даждаміров Руслан.
Ми бажаємо нашій Нижній Будаків-

ці зростання та процвітання, а жителям 
села - здоров’я, сімейного благополуччя 
та гарного настрою! 

Надія ГУЗЬ,
завідувач Нижньобудаківського СК

ДЕНЬ СЕЛА В НИЖНІЙ БУДАКІВЦІ
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Існує стереотип, що великі міста із 
тисячолітньою історією набагато 
цікавіші туристам, ніж малі. Та і жити 
в містечках не цікаво і дуже нудно. 
Так це чи ні? Можливо, просто треба 
озирнутися, уважніше придивитися, 
прислухатися, поспілкуватися із 
людьми, закоханими у свій край. Адже 
саме такі маленькі міста, селища, села, 
хутірці і творять неповторну історію 
нашої України.

Та чи справді в нашому містечку немає 
нічого цікавого? Заводське – місто молоде 
із населенням 8 тис. нещодавно відзначило 
93-річчя. Що ж такого неймовірного тут 
можна побачити, чим здивує і зачарує рід-
не місто? На це питання спробували від-
повісти в Заводській публічній бібліотеці 
напередодні Дня міста разом зі студентами 
Лохвицького механіко-технологічного фа-
хового коледжу ПДАА групи Т-11б за ОПП 
Бродильне виробництво і виноробство, 
керівник Харченко Н.М. та групи Т-14б за 
ОПП Виробництво хліба, кондитерських, 
макаронних виробів і харчових концен-
тратів, керівник Продченко О.Л., які заві-
тали на День краєзнавства «Немає кращої 
землі ніж та, що зветься рідним краєм». 

Студенти, прослухавши історичний 
екскурс про заснування міста, його неймо-
вірну природу та талановитих людей, пе-
реконалися, що Заводське має особливий 
характер, цікаві традиції, легенди й історії. 
Воно своєрідне і неповторне саме в дріб-
ничках, які губляться у великих містах.

Небагато міст України можуть похва-
литися, що знають точну дату свого за-
снування. Та ми знаємо, що 6 вересня 1928 
року розпочалося будівництво цукрового 
заводу і заводського селища навколо ньо-
го. І саме цього дня розпочався відлік іс-
торії нашого міста.

 Заводське – місто молоде, та на його те-
риторії були поселення ще три тисячоліття 
тому, що засвідчують археологічні знахід-
ки. У серпні 1955 року на території Автоко-
лони одного з районів нашого міста, було 
знайдено могильник – поховання племен 
залізної доби. Учені з Інституту археології 
Академії наук України довели, що поблизу 
впадіння Артополота в Сулу ще в І тисячо-
літті нашої ери розміщувалося поселення. 
Археологи знайшли прикраси, зброю, ке-
лихи, пряслиця, намисто, горщики та інші 
побутові речі. Місце знахідки має назву 
Лохвицький могильник ранніх слов’ян-
антів черняхівської культури. Він розкопа-
ний не повністю, а отже, і досліджений не 
до кінця і зберігає ще багато таємниць.

Так, багато століть тому в цих краях 
будувалися поселення антів-землеробів, 
прокладали торгові шляхи скіфи, борони-

ли свою землю від половців і печенігів во-
їни Київської Русі. Понад пів тисячоліття 
налічує історія козацького поселення Бри-
сі, яке у 1986 році стало одним із районів 
міста Заводського. 

Заводське народилося в трагічні часи, 
коли український народ потерпав від ста-
лінського режиму, а над нашою країною 
нависла чорна тінь голодомору. Протягом 
двох років заводчанам довелося жити в 
гітлерівській окупації в роки Другої світо-
вої війни. 

Історія нашого краю багата і цікава та 
мало досліджена адже, чим менше місто 
чи населений пункт, тим менше виходить 
документів у світ і тим важче знайти про 
нього інформацію. Основним джерелом 
краєзнавчих матеріалів є публікації з газет, 
журналів та інтернет-сайтів. Частково ма-
теріали про наше місто висвітлені в загаль-
ній історії Полтавщини та Лохвиччини. 
Окремих видань про наше місто лише де-
кілька. Найпершим став нарис «Трудовые 
пятилетки комбината», присвячений ко-
лективу цукрового комбінату. В книзі 
висвітлено головні етапи становлення і 
розвитку підприємства за його більш ніж 
піввікову історію. 

В 2006 році вийшов історично-мистець-
кий альманах «Місто над Сулою», упо-
рядником якого був краєзнавець Микола 
Сова. В альманасі подається історико-кра-
єзнавча характеристика міста Червоноза-
водського: заснування, етапи формування 
та розвитку багатогалузевого господар-
ства. Значна увага приділена висвітленню 
духовного багатства міста – освіті, науці, 
культурі, образотворчого, прикладного та 
сценічного мистецтва. 

Інформаційно-культурне видання 
«Червонозаводське» гарно проілюстрова-
не і містить розповіді про археологічні по-
шуки в Червонозаводському, про станов-
лення міста, культурне та духовне життя, 

дошкільні та навчально-виховні заклади, 
про сучасні промислові об’єкти. 

Найновіша книга – «Моє маленьке міс-
то. Заводське», яку написала з любов’ю до 
рідного краю наша землячка Анна Коршу-
нова, а проілюструвала талановита сум-
ська художниця Світлана Качуровська. 
Багато терпіння і зусиль потребувалося 
Анні Коршуновій, щоб знайти матеріал 
для написання книги. І от ми маємо чудово 
проілюстровану розповідь, яка розкриває 
стільки цікавого і неймовірного про За-
водське. 

За свої 93 роки місто пережило 5 пере-
йменувань. Коли між селами Піски, Брисі 
й Токарі виріс будівельний майданчик, жи-
телі навколишніх сіл називали його просто 
«стройка», а згодом він отримав офіційну 
назву Піскобуд. Уже через рік будівництво 
цукрового заводу майже завершили, а 30 
вересня відкрили залізничну станцію із 
назвою Сталінська цукроварня. Згодом у 
селищі побудували й інші заводи: спирто-
вий, завод ціаністих сполук, тож офіційну 
назву змінили і селище стали називати 
Сталінкою. Тоді з’являлося безліч назв, 
які намагалися увічнити прізвища пар-
тійних керівників. Та в часи хрущовської 
«відлиги» населені пункти з ім’ям Сталі-
на змінили свої назви. Так, без будь-якого 
опитування й обговорення, 8 грудня 1961 
року селище Сталінка перейменовано на 
селище Червонозаводське. А в 1962 році 
залізнична станція Сталінська цукроварня 
змінила назву на станцію Сула.

28 березня 1977 року селище міського 
типу Червонозаводське стало містом. А в 
2016 році назву знову змінили, аби не увін-
чувати радянську символіку. Пропонували 
різні назви, в тому числі й «Сула» та най-
простішим варіантом виявилася ідея зали-
шити в минулому слово «червоний». 

Ось так місто отримало назву Завод-
ське. Місто, природа якого чарує і дивує. З 

двох сторін річкИ Сула і Артополот. При 
впадінні річки Артополот в Сулу розташо-
ваний гідрологічний заказник «Артопо-
лот», на території якого водяться рідкісні 
тварини і рослини. 

Та й озелененню міста завжди приді-
лялася велика увага. Одразу ж із будівни-
цтвом заводів жителі нового селища роз-
почали впорядковувати територію, на якій 
належало жити. Біля кожного підприєм-
ства саджали плодові дерева. Цікавим був 
підхід і до озеленення вулиць. Заводське 
спланували як місто садків і алей, розта-
шування яких мало практичне значення. 
Так, наприклад, березова алея покликана 
протидіяти поширенню звукових хвиль 
і «гасити» шум, який створював цукро-
комбінат у робочий сезон. А ось тополі, 
висаджені по периметру міста, сумлінно 
працювали багато років: вони «відкачува-
ли» зайву вологу, знижуючи й тримаючи 
рівень грунтових вод. І хоч тополеві наса-
дження швидко старіють і живуть в серед-
ньому 50-70 років та є в нашому місті є й 
довгожителі-дуби, яким близько 200 років. 

Насправді в історії міста дуже багато 
різних цікавинок. Не всі знають, що ра-
ніше на цукрокомбінаті були майстри з 
різьблення по цукру. До різних свят із су-
цільних шматків цукру випилювали різно-
манітні фігурки, наприклад, символ Олім-
піади-80 – ведмедика. Фігурки фарбували 
харчовими барвниками, й виходили дуже 
гарні сувеніри.

Наше місто також можна презентувати 
на столицю Фігурного мистецтва. Ми ви-
найшли спосіб продовжити життя дерев, 
які помирають: із їхніх стовбурів виріза-
ють різні цікаві й символічні фігури або 
скульптури.

При в'їзді в місто не можливо промину-
ти пам'ятку архітектури – одну зі шкіл Лох-
вицького земства, побудовану ще в 1913 
році за проектом Опанаса Сластіона, який 
дістав назву «український модерн».

Заводське - місто суцільних родзинок! 
Зменшена копія Ейфелевої вежі зачаровує 
своїми вечірніми вогнями. А стара водо-
напірна башта чим не «Пізанська вежа»? 
Неозброєним оком помітно, що вона па-
дає. Хіба що кут нахилу трішки менший - 
2,74 градуси, ніж у Пізанської вежі – 3,99 
градусів.

Варто лише роззирнутися з цікавістю, і 
вам відкриється безліч неймовірного, що 
так вирізняє наше рідне Заводське серед 
інших міст України. 

Ніна Лисенко, 
завідувач Заводської 
публічної бібліотеки

НЕМАЄ КРАЩОЇ ЗЕМЛІ НІЖ ТА, ЩО ЗВЕТЬСЯ РІДНИМ КРАЄМ

Із 13 по 19 вересня у Заводській ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №2 проводився тиждень, 
приурочений 93-ій річниці 
з дня народження міста. 

В рамках тижня проведено заходи: 
виставка літератури «Куточки рідно-
го краю», конкурс малюнків на асфальті 
«Моє рідне місто», години спілкування 
«Моє наймолодше місто – Заводське», 
конкурс квіткових композицій «Моє 
квітуче Заводське» та поробок з при-
роднього матеріалу «Мальовничі куточ-
ки міста», бібліотечна година «З історії 
нашого маленького містечка», читання 
і обговорення книги Анни Коршунової 
«Моє маленьке місто Заводське», флеш-
моб «З днем народження, моє містечко», 
екскурсія до міської бібліотеки з теми 
«Немає кращої землі, ніж та, що зветь-
ся рідним краєм», інформаційні вісники 

про історію виникнення нашого міста. 
19 вересня відбулося міське свято, в 

якому учні взяли активну участь: високий 
рівень гри показали футболісти (вікова 
категорія 12-13 років), були продемон-
стровані вишукані вироби, милували око 
конкурсні малюнки учнів, у міському кон-
церті були задіяні учителі та учні.

Л.П. Голінченко, 
заступник директора 

з виховної роботи 

У ЗАВОДСЬКІЙ ЗОШ №2 ВІДБУВСЯ ТИЖДЕНЬ, ПРИУРОЧЕНИЙ ДНЮ МІСТА
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14 вересня команда школи «Дружба» в складі 12 учнів (керівники групи – учитель 
фізичної культури Мороз С.С., педагог-організатор Міняйло О.М., заступник 
директора з виховної роботи Голінченко Л.П.) брала участь у обласному 
фізкультурно-атріотичному фестивалі «Козацький Гарт»,  організованому з метою 
національно-патріотичного виховання учнівської молоді. 

У рамках фестивалю проводилися конкурси: «Презентація команди», «Естафета», «Чов-
никовий біг», «Перетягування канату», «Стрибки через скакалку», «Знавці історії України, 
її спортивних досягнень за часи незалежності».  

Наша команда стала призером в наступних конкурсах: «Презентація команди», «Пере-
тягування канату» і «Човниковий біг»  (ІІ місце); «Стрибки через скакалку» (ІІІ місце).  

У конкурсі «Знавці історії України, її спортивних досягнень за часи незалежності» ко-
манда зайняла 4 місце. Кожному учаснику був вручений сертифікат, а команда нагородже-
на грамотами за ІІ і ІІІ місця.

Л.Голінченко, 
заступник директора з виховної роботи Заводської ЗОШ №2

Наше місто має багату історію, хоч і 
вік його міряємо ще не століттями, хоч 
і молоде воно. Та за 93 роки історію 
цього мальовничого куточка нашої 
благословенної землі, омитого водами 
Сули та Артополоту, творили багато 
видатних постатей, що тут народилися й 
виросли, які з теплотою в серці згадують 
роки дитинства і юності, що пройшли в 
цьому щедрому на любов місці.

Сучасну історію міста Заводського ство-
рюємо ми, його мешканці. Тож традиційно 
третя неділя вересня вписує нові сторін-
ки в літопис міста – яскраві, неповторні й 
урочисті. І учні нашої школи не залишили-
ся осторонь цих подій.

Упродовж тижня святкувань 93 річни-
ці з дня заснування міста в ОЗ «Заводська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 
пройшов цикл заходів, які розпочалися з 
понеділка, 13 вересня, проведенням у 1-11-
х класах історичних дайджестів «Люби і 
знай свій рідний край». Протягом усього 
тижня діти брали участь у загальношкіль-
них спортивних змаганнях та творчих кон-
курсах: «Моє улюблене місто» (конкурс 
малюнків), «Особливий ракурс твого міс-
та» (фотоконкурс), «Мій родовід» (конкурс 
створення родинного дерева), «Тобі, рідне 
місто» (виставка творчих робіт), «Осінні 
барви рідного міста» (конкурс композицій 
з природних матеріалів), «Завітайте в За-
водське» (флешмоб відеопривітань з Днем 
міста); квести «Історична гра» (для учнів 
початкової школи) та «7 Питань по місту» 
(для старшокласників). 

Концерт учнів школи за участю вихо-
ванців ДНЗ «Малятко», присвячений 93-й 
річниці з дня заснування міста, який від-

бувся в п’ятницю, 17 вересня, став логіч-
ним підсумком тижня. Цей навчальний 
день у школі пройшов піднесено й уро-
чисто. Всіх учасників освітнього процесу 
привітав зі святом міський голова Віталій 
Сидоренко. Грамотами ОЗ «Заводська за-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 
були відзначені: учні 1-х класів – Ступник 
Ілля, Овчарук Максим, Чепурко Вікторія, 
Долинна Софія; учні 2-х класів – Соля-
ник Аріна, Кульченко Стефаніда, Сіренко 
Марк, Олійник Максим, Чуніхін Андрій; 
учні 3-х класів – Тернова Богдана, Ляшко 
Максим, Дяченко Таміла, Каплун Марія, 
Сугак Альбіна, Пріміна Євгенія; учні 4-х 
класів – Байрак Ярослава, Боденко Да-
нило, Шпанка Дарина; учениця 6-Б класу 
Бабак Аріна; учні 7-х класів – Мельник 
Аріна, Довгопол Аліса; учениці 8-А класу 
– Саєнко Анна та Лисенко Яна. Грамотами 
за фотоконкурс та конкурс відеопривітань 
відзначені: 3-А клас (кл.кер. Тернова Н.П.), 
3-Б клас (кл.кер. Дожанок А.С.), 5-А клас 
(кл.кер. Дерев’янко О.В.), 6-А клас (кл.
кер. Байрак М.В.), учениця 6-Б класу Цись 
Альона, 7-Б клас (кл.кер. Пшенична Л.О.), 
8-А клас (кл.кер Пащенко Л.М.), 9-Б клас 
(кл.кер. Верхівська І.І.), 10 клас – (кл.кер 
Шевченко І.І.). 

Грамотами відділу культури і туризму 
виконавчого комітету Заводської міської 
ради та грошовими преміями нагородже-
ні: педагог-організатор Манжола Я.Ю., 
вчитель музики Самбур В.О., вихователь 
групи подовженого дня Міщук К.М., за-
ступник директора з виховної роботи Ча-
бак Н.О., директор школи Дробязко Н.П..

Місто, як і люди, мріє і живе. Воно твер-
до ступає вперед до майбутнього, прямую-
чи до досягнення нових цілей. Наше рідне 
Заводське завжди гостинне та привітне, 
залишається в серцях своїх мешканців на 
все життя, як написав про це наш земляк 
Володимир Семенко.

Як гарно зветься станція – Сула… 
Круг неї обертається земля
моїх надій, тривог і неспокою, 
бо в селищі Червонозаводському, 
отам, де Рудка, де Артополот
сріблиться плином тихих-тихих вод, 
край вулички стоїть біленька хата.
У ній – мій світ, якого не догнати…

Н.Чабак, 
заступник директора 

з виховної роботи 

ОБЛАСНИЙ КОНКУРС «КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ»

СВІТ, ЯКОГО НЕ ЗДОГНАТИ…

Щороку в нашій громаді оголошується конкурс проєктів громадського бюджету 
м.Заводське. Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 подала проєкт на конкурс та пройшла 
відбір. І ось напередодні Всеукраїнського Олімпійського тижня ми отримали  завжди 
потрібний спортивний  інвентар. На світлинах учні початкових класів, які залюбки зма-
гаються у спритності на новому модульному спортивному комплексі під веселий музич-
ний супровід. Адміністрація та колектив нашої школи щиро  вдячні всім, хто підтримав 
цей проєкт, особлива подяка Заводській міській раді за його фінансування.

Світлана Мороз

СУЧАСНА СПОРТИВНА ЗАЛА – СТВОРЕННЯ 
КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ 

КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ ДЛЯ УЧНІВ 
ТА  МОЛОДШИХ ЖИТЕЛІВ МІСТЕЧКА



Заводська міська рада Миргородсько-
го району Полтавської області оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади 
директора комунального некомерцій-
ного підприємства «Центр медико-са-
нітарної допомоги» Заводської міської 
ради Полтавської області. 

Кваліфікаційні вимоги: громадянство 
України, повна вища освіта за ступенем 
спеціаліста у галузі знань «Управлін-
ня та адміністрування» або «Публічне 
управління та адміністрування» або «Ме-
неджмент організацій», або «Охорона 
здоров'я» або «Організації і управління 
охороною здоров'я» або «Право» або «Со-
ціальні та поведінкові науки» або «Гума-
нітарні науки»; стаж роботи – не менше 
3 років трудового стажу за основною спе-
ціальністю або одного року на керівних 
посадах.

Відповідно до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посади керівни-
ка державного, комунального закладу 

охорони здоров'я» затвердженого поста-
новою КМУ від 27.12.2017 № 1094, кон-
курсна комісія заслуховує на засіданні 
конкурсну пропозицію учасника конкур-
су та проводить з ним співбесіду.

Документи приймаються протягом 30 
днів з дня публікації оголошення за адре-
сою: м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16.

Перелік документів, що подаються 
претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина Украї-
ни;

2) письмова заява про участь у кон-
курсі із зазначенням основних мотивів 
для зайняття посади за формою згідно з 
додатком 1 до порядку проведення кон-
курсу на зайняття посади керівника дер-
жавного, комунального закладу охорони 
здоров’я, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 27.12.2017 № 
1094 (додається);

3) резюме у довільній формі;
4) автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) 

про освіту, науковий ступінь, вчене зван-
ня, кваліфікаційна категорія, підвищення 

кваліфікації, які підтверджують відпо-
відність претендента кваліфікаційним 
вимогам до керівника закладу охорони 
здоров’я, а також копія трудової книжки 
або інших документів, що підтверджують 
досвід роботи;

6) згода на обробку персональних да-
них згідно з додатком 2 до Порядку про-
ведення конкурсу на зайняття посади 
керівника державного, комунального за-
кладу охорони здоров’я, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.12.2017 № 1094 (додається);

7) конкурсна пропозиція обсягом не 
більше 15 сторінок друкованого тексту в 
паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність суди-
мості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, 
щодо перебування особи на обліку у пси-
хоневрологічному та наркологічному за-
кладі охорони  здоров’я за формами, за-
твердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановле-
них Законом України «Про запобігання 
корупції» вимог та обмежень, підписане 

претендентом на посаду, за формою згід-
но з додатком 3 до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посади керівни-
ка державного, комунального закладу 
охорони здоров’я, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
27.12.2017 № 1094;

11) заява про відсутність у діях особи 
конфлікту інтересів згідно із додатком 4 
до Порядку проведення конкурсу на за-
йняття посади керівника державного, 
комунального закладу охорони здоров’я, 
затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання деклара-
ції особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самовря-
дування, за минулий рік (відповідно до 
абзацу першого частини третьої статті 45 
Закону України «Про запобігання коруп-
ції»).

Додаткові відомості щодо умов прове-
дення конкурсу можна одержати за тел.. 
05356 3-56-92, е-пошта: office@zv.gov.ua

Виконком Заводської міської ради
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

ВАКАНСІЯ

У 2020 році Заводська міська рада 
взяла участь в обласному конкурсі про-
єктів розвитку територіальних громад 
Полтавської області. На конкурс був 
поданий проєкт «Підвищення безпеки 
життя, зменшення ризику виникнення 
природних техногенних катастроф на 
території Заводської міської ради», який 
пройшов конкурсний відбір.

У 2021 році на реалізацію цього про-
єкту з фонду обласної ради в бюджет на-
шої громади надійшло 600 000грн, 1 200 
000 грн витрачено з міського бюджету 
й придбано для комунального підпри-
ємства КП «Комунсервіс» автопідйом-
ник телескопічний АТ-18/6 (обладнання 
SOCAGE T318 на шасі DAYUN) з висо-
тою підйому 18 м.

Автопідйомник призначений для ро-
біт на висоті при обслуговування ліхтар-
них ліній, видалення та обрізки дерев, 
ремонту будівель та споруд, ліквідації 
стихійних лих.

Усім відомо, що найціннішим скарбом 
для людини є здоров’я, а кращим другом 
здоров’я був і залишається спорт. Як 
сказав В.Сухомлинський: «Спорт стає 
засобом виховання тоді, коли він є 
улюбленим заняттям кожного», тож ми 
в Бодаквянському НВК дотримуємося 
цього мудрого правила, і намагаємося 
робити все для того, щоб наші здобувача 
освіти любили і займалися спортом.

В межах Олмпійського тижня та з наго-
ди Дня фізичної культури у нашому ЗЗСО 
відбулося безліч цікавих заходів, які підго-
тували вчитель фізичної культури Симо-
ненко В.А., класні керівники, педагог-ор-
ганізатор.

Близько 50 учнів взяли участь у Олім-
пійському уроці, позмагавшись між собою 
.Старші долали дистанцію з бігу на 30 ме-
трів, де перемогу отримали Позднишев А. 
(8 кл), Іванись А. (9 кл), Підгірний В.(11кл), 
Хиль І. (11кл). Традиційно змагання завер-
шилися грою в футбол та нагородженням 
переможців.

 Учні 5-7 класів змагалися з човнико-
вого бігу, і тут також були свої фаворити: 
Дігтяр Є. (5 кл), Заплотній В. ( 5 кл), Білик 
Є. ( 6 кл), Панько? (6 кл), Олешко Л.(7 кл). 

Такі спортивні активності стають час-
тиною життя учнів, збагачують їх новими 
знаннями.

Не оминули увагою спортивну тему і 
наймолодші учні 1-4 класів. Разом із клас-
ними керівниками Калюжкою В.Г., Зінчен-
ко Л.В., Солонець Л.В. діти часу не гаяли, і 
провели цікавий урок за темою «Як козаки 
олімпійцями стали», де дізналися багато 
цікавинок про українських спортсменів, 

олімпійських чемпіонів, переглянули та 
обговорили мультфільми на спортивну те-
матику.

Продовженням святкування Дня фі-
зичної культури стали традиційні «Веселі 
старти», які для наших «живчиків» підго-
тувала педагог-організатор Ярошенко Ю.В.

За перемогу змагалися команди із 
красномовними назвами «Золотий м'яч», 
«Смайл», «Стріла».

Діти з радістю долали естафети: стрибали 
на умовних кониках, вправлялися в сприт-
ності, передаючи м'яч, стрибали на ска-
калці, долаючи перешкоди, а насамкінець 
їздили «швидким потягом», збираючи на 
шляху вагончики. Що й казати, було весело.

У чесній боротьбі перемогли третьо-
класники «Смайлики» та заслужені ме-
дальки, щоправда, не справжні, а шоко-
ладні отримали всі учасники. Нагадали 

учням про спортивне свято інформаційні 
виставки: «Ми за здоровий спосіб життя», 
підготовлена біліотекарем Іванись С.М. та 
«Олімпіада 2020», педагогом-організато-
ром Ярошенко Ю.В.

На виховних годинах для старших учнів 
було проведено цікаві, де бесіди ознайоми-
лися із досягненнями українських спортс-
менів на цьогорічних Олімпійських іграх у 
Токіо, переглянули презентації, обговори-
ли здобутки і враження.

 Після побаченого всі зробили одно-
значний висновок: СПОРТСМЕНИ – 
НАШІ ГЕРОЇ СЬОГОДЕННЯ!

А ми – майбутнє України, яке прагне 
бути здоровим, сильним, йти до вершин 
успіху і досягати їх.

Ярошенко Ю.В. 
педагог-організатор 

Бодаквянського НВК

ПРИДБАНО НОВИЙ 
АВТОМОБІЛЬ – 

АВТОПІДЙОМНИК 
ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ

«СПОРТ – СИЛА, ДІТЯМ НАДАЄ ВІН КРИЛА»


