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Відзначення Дня працівника культу-
ри та майстрів народного мистецтва – це 
визнання ролі української культури в 
процесі пробудження та формування на-
ціональної свідомості. Без традицій не-
має культури, без культури немає нації. 
Саме завдяки справжнім подвижникам 
своєї справи культура, як галузь, попри 
всі труднощі та негаразди, розвивається, 
збагачується новими іменами, цікавими 
формами роботи.

Тож, напередодні професійного свята 
хочу щиро та сердечно привітати невтом-
них корифеїв вишуканої творчості, геніїв 
творчої думки, всіх, хто присвятив себе 
благородній справі по збереженню, від-
творенню і розвитку безцінних духовних 
скарбів нашого народу, з Днем працівни-
ків культури та майстрів народного мис-
тецтва!

Кажуть, коли все забудеться, залишить-
ся тільки культура. Важко не погодитися з 
цим. Адже в основі всіх життєстверджую-
чих, людяних якостей лежить культура. І 
совість, і честь, і доброта беруть свій по-
чаток з культурного джерела. І ви, праців-
ники культури нашої невеличкої громади, 
знаєте це, як ніхто інший. Адже саме ви 
покликані нести світло людям, безхмар-
ний настрій, знайомити зі скарбами люд-
ської цивілізації. Дякуючи вашій щоден-
ній праці, невтомно плекаються джерела 
духовності, моральної істини та краси, що 
вражають своєю неповторністю та яскра-
вим колоритом. 

Видатний український педагог, науко-
вець і політичний діяч Августин Волошин 
якось зауважив, що фундаментом держа-
ви є культура, «що лучить елементи у дер-
жавну цілість». А культурні досягнення та 
традиції – це скарб, яким треба вправно 
користуватися. 

Тож, прийміть слова вдячності за від-
родження української національної 
культури, розвиток народної творчості, 
активну культурно-просвітницьку ді-
яльність, сумлінне служіння благородній 
справі збереження і розвитку джерел ду-
ховності, правди і краси, за невтомний 
творчий пошук. Без вас не відбувається 
жодне свято. Ви даруєте людям радість, 

несете культуру до кожного серця, кожної 
душі, а разом з тим примножуєте велич 
нашого краю.

Ніколи не відступайте від своїх пози-
цій, адже ви – сполучна ланка сьогодення 

з минулим, провідники культури в май-
бутнє, своєрідний індикатор суспільного 
благополуччя.

Бажаю постійно вдосконалюватися, з 
ентузіазмом шукати і втілювати свої чу-

дові ідеї, жити з вогником в очах і вели-
кою та світлою мрією в серці! Нехай ваша 
праця буде гідно винагороджена, а заслу-
ги не залишаться непоміченими!

Завжди тримайте руку на пульсі подій, 
ніколи не збивайтесь із ритму сьогодення 
та продовжуйте рухатись в темпі щастя! 
Хай впевненими будуть всі життєві «па», 
тональність – високою, лад – мажорним! 
Радісних і веселих мелодій життя, дзвінких 
нот успіху, нового бачення «в перспекти-
ві», величезного натхнення! Нехай шлях 
вашого розвитку буде барвистим, як палі-
тра: щоб свіжий блиск кольорів ніколи не 
згасав, а доля – як золота фарба: завжди 
приносить креатив, натхнення, гармо-
нію та фантазію для втілення нових ідей! 

Нашій громаді потрібна сучасна кон-
курентоздатна культура, звернена до 
майбутнього, але укорінена в могутні 
традиції. Тож нехай вона буде відкритою 
і доступною кожному. Вірю, що мистець-
кий професіоналізм та активна позиція 
наших працівників будуть успішно на це 
працювати.

Хай щастить усім у творчості та осо-
бистому житті. Зі святом!

Юлія КРАСНОЛУЦЬКА, 
начальник відділу культури і туризму

СВЯТО СВЯТКОВИХ ЛЮДЕЙ
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Від 19.10.2021 р. № 1
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, 
соціально-економічного розвитку, інвес-
тицій та міжнародного співробітництва 
ВИРІШИЛИ: 

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

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

Додатки є невід’ємною частиною цього 
рішення.

  3. Зміни в бюджет внести у жовтні 2021 
року. 

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                                                           

Додатки до рішення розміщенні за поси-
ланням: zv.gov.ua/documents/rishennia-m-r/

Від 19.10.2021 р. № 3
Про створення територіального центру 
соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) виконавчого 
комітету Заводської міської ради

Керуючись статтею 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до Цивільного кодексу України, 
Господарського кодексу України, Закону 
України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань», ВИРІШИЛИ: 

1. Створити юридичну особу – територі-
альний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) виконавчого 
комітету Заводської міської ради. 

2. Розпорядженням міського голови 
уповноважити відповідальну особу вико-
навчого комітету Заводської міської ради, 
за довіреністю, здійснити державну реє-
страцію територіального центру соціаль-
ного обслуговування (надання соціальних 
послуг) виконавчого комітету Заводської 
міської ради. 

3. Затвердити Положення про територі-
альний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) виконавчого 
комітету Заводської міської ради (додаєть-
ся). 

4. Затвердити перелік соціальних послуг, 
умов їх надання територіальним центром 
соціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг) виконавчого комітету За-
водської міської ради (додаток №1).

5. Виконавчому комітету Заводської 
міської ради забезпечити виготовлення пе-
чатки та штампу для територіального цен-
тру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), після його реєстрації. 

6. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на міського голову Сидо-
ренка В.В. 

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова                                                                           

В «Інформаційному віснику» №9 від 
14вересня 2021 року йшлося про те, що 
Заводська громада одна із Полтавської об-
ласті стала переможцем проєкту «Вогне-
борці. Вдосконалення цивільного захисту 
в Україні на місцевому рівні», який реалі-
зується Фондом міжнародної солідарності 
у рамках програми «U-LEAD з Європою» 
і співфінансується програмою польської 
співпраці задля розвитку Міністерства за-
кордонних справ Республіки Польща.

У вересні між Представництвом Фонду 
міжнародної солідарності в Україні та За-
водською міською радою підписано Мемо-
рандум про співпрацю. 

З 17 по 21 жовтня представники від на-
шої громади С. Хоменко та В. Мірошні-
ченко перебували з навчальним візитом 
у Польщі разом із групою громад Жито-
мирської та Луганської областей України. 
Учасники візиту детально ознайомилися 
з особливостями організації і функціо-
нування добровільних пожежних команд 
Польщі. Хоча в Польщі інша законодавча 
база й умови, але обговорення під час ві-
зитів показали, що цілком реально адапту-
вати польську систему та підходи до ство-
рення ДПК в українських громадах. Цей 
досвід є дуже цінним і мотивуючим.

Наступним етапом очікуємо навчання 
пожежників-добровольців та придбання 
пожежного автомобіля. 

21 жовтня завершилося приймання про-
єктів на Шкільний громадський бюджет 
Полтавської області, заснований обласною 
радою. Всього учнями загальноосвітніх за-
кладів області подано 169 ініціатив, у тому 
числі 4 проєкти із шкіл Заводської ТГ. 

 З 30 жовтня стартувало голосування за 
проєкти на платформі Smart Region Пол-
тавської області

Сучасний спортивний інвентар –шлях 
до перемоги, Заводська громада

№154 автор Скок Марія Миколаївна
Проект передбачає оновлення бази 

спортивного інвентарю та обладнання у 
закладі «Пісківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів . Ефективне функціонуван-
ня шкільної спортивної зали як спортив-
ного центру не лише для учнів, а також їх 
батьків, вчителів школи, мешканців села та 
створенням умов, сприятливих для збере-
ження та зміцнення здоров'я, задоволення 
потреб молодих людей.

Ресурсна кімната – територія рівних 
можливостей, Заводська громада

№143 автор Скопець Владислав Віталі-
йович

Придбання спортивного обладнання 
для ресурсної кімнати з метою створення 
сприятливих соціальних умов для фізич-
ного розвитку дітей із особливими освіт-
німи потребами.

Сучасний кабінет фізики в ОЗ «Завод-
ська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№1», Заводська громада
№142 автор Шаренко Владислав Юрійо-

вич
Зробити уроки фізики цікавими і зрозу-

мілими! Це – просто! Складний навчаль-
ний матеріал має бути зрозумілим для 
учня. Демонстраційне обладнання дозво-
лить проводити нові яскраві фізичні екс-
перименти, що буде запорукою стійкого 
інтересу до предмету, сприятиме кращому 
сприйняттю матеріалу будь - якої склад-
ності та створення бази для засвоєння 
знань, підтримає реалізацію концепції 
НУШ.

Облаштування чіл-зони для спілкуван-
ня та емоційного розвантаження учнів у 
вільний час, Заводська громада

№141 автор Байрак Богдана Анатоліївна
Створення у коридорах комфортно-

го середовища,зон для відпочинку на 
перервах,емоційного розвантаження та 
творчого простору учнів.

Щоб навчання було успішним,слід чер-
гувати його з відпочинком. Відпочинок по-
винен сприяти достатньому відновленню 
сил організму. На перервах учні не мають 
змоги повноцінно відпочити,бо відсутні 
меблі, призначені для цього. Альтернатив-
не рішення для комфортного шкільного 
життя є наповнення інтер’єру яскравими 
кольорами зручних сучасних меблів.

Голосування за проєкти
1.Голосування за проєкти триває про-

тягом 16 календарних днів з дня початку 
голосування.

 2. Голосування в електронному вигляді 
здійснюється в електронній системі шля-
хом авторизації особи за допомогою сис-
теми «BankID», «MobileID», електронного 
цифрового підпису.

 3. Авторизований користувач (меш-
канець Полтавської області) може про-
голосувати не більше, ніж за три проєкти 
шкільного громадського бюджету. 

4. Після завершення кінцевого терміну 
голосування система здійснює підрахунок 
електронних голосів автоматично.

5. Рекомендованими до реалізації вва-
жатимуться ті проєкти, які набрали най-
більшу кількість балів за рейтинговою 
системою

Просимо жителів громади підтримати 
ініціативи наших дітей!!!

Відділ освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради

«ВОГНЕБОРЦІ»: НАВЧАЛЬНИЙ ВІЗИТ ДО ПОЛЬЩІ

БУДЬ ВІДПОВІДАЛЬНИМ – 
ГОЛОСУЙ ЗА ПРОЄКТИ ШКІЛЬНОГО 

ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ!
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27 жовтня начальником 9 ДПРЧ 5 ДПРЗ 
ГУ ДСНС України у Полтавській обл. 
Пєхтєрєвим В.М. та головним інспекто-
ром ВЗНС Миргородського РУ ГУ ДСНС 
України у Полтавській обл. Криворуч-
ком О.А. разом із представником місь-
кої ради, фахівцем відділу благоустрою 
та цивільного захисту Мірошніченком 
В.В. проведено серед населення громади  
масово-роз’яснювальну роботу щодо запо-
бігання виникнення надзвичайних ситуа-
цій, небезпечних подій, в тому числі пожеж 
у житловому секторі, під час небезпеч-
ного осінньо-зимового періоду заборони 
спалювання залишків сухої рослинності.

Доброю традицією у нашій громаді 
стало проводити напередодні Дня фі-
зичної культури та спорту Олімпійський 
тиждень у школах. Спорт – це не тільки 
самоорганізація і дисципліна, здоров’я 
і молодість, елемент культури і стиль 
життя – це саме життя, рух вперед! Важ-
ливість та популярність спорту цілком 
виправдана, він є одним із головних чин-
ників, який впливає на фізичний розви-
ток та здоров'я дитини. 

Щоб навчити цінувати власне здоров’я, 
виховувати в школярів потребу в постійній 
руховій активності, залучати до активних 
занять фізичною культурою та спортом в 
школах щороку традиційно проводиться 
Олімпійський тиждень. Не виключенням 

став і цей рік. З 6 по 13 вересня школярі 
змагалися в силових вправах, бігові на ви-
тривалість, тренувалися на спортивних 
тренажерах, а також відбулися змагання з 
волейболу, баскетболу та мініфутболу.

На Олімпійському уроці, що став під-
сумком Олімпійського тижня, школярі 
здійснили історичну подорож до витоків 
Олімпійських ігор. І знову активно й з 
азартом юні спортсмени змагалися в різ-
них видах спорту та отримали море пози-
тивних емоцій і гарний настрій. Перемож-
ці були нагороджені грамотами.

Насичений, змістовний, із захоплюючи-
ми спортивно-розважальними заходами 
– таким видався цього року Олімпійський 
тиждень.

Відділ освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ У ШКОЛАХ ГРОМАДИ

РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНІ БЕСІДИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ 
ЗАВОДСЬКОЇ ГРОМАДИНа території Заводської територіаль-

ної громади працівниками відділу благо-
устрою щоденно проводяться роботи по 
забезпеченню чистоти і порядку.

На масиві «Брисі» (біля церкви) де-
монтовано старий дерев’яний паркан та 
встановлено новий металевий. По вули-
цях Садовій, Полтавській відремонтовано 
та встановлено нові лавочки, смітнички. 
Частково відновлено лавочки на міському 
стадіоні, на стадіоні в районі спиртокомбі-
нату встановлені нові лавочки.

На вулицях міста: Ватутіна, Озерній, 

Матросова, Центральній (в селі Піски) 
проводяться роботи з обрізання гілок де-
рев, які перешкоджають пішоходам вільно 
пересуватись по тротуарах. Згідно з орде-
рами видаляються сухостійні та фаутні де-
рева, збирається та вивозиться на полігон 
твердих побутових відходів опале листя та 
сміття, вирубуються чагарники.

Постійно проводиться прибирання тро-
туарів та пішохідних доріжок, автостоянок.

Сергій ХОМЕНКО, 
начальник відділу благоустрою 

та цивільного захисту 

ВІДДІЛ БЛАГОУСТРОЮ ІНФОРМУЄ
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Виконавчий комітет Заводської міської ради оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади директора Заводського міського Будинку культури №1 (місце 
знаходження закладу: вул. Матросова, 15, м. Заводське).

Дата початку приймання документів – 3 листопада 2021 року. Дата початку 
формування конкурсної комісії – 3 листопада 2021 року.

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не 
менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими 
і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні 
посадові обов’язки.

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення кон-
курсу подають такі документи: заяву про участь у конкурсі; автобіографію; ко-
пію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту; проєкти 
програм розвитку закладу в короткостроковій (на 1 рік) та довгостроковій (на 5 
років) перспективах; два рекомендаційні листи довільної форми; мотиваційний 
лист довільної форми.

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів на поштову адресу: 
м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16, тел. 3-56-92 та електронну адресу: office@
zv.gov.ua

Відповідно до частини другої статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», 
постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 200 «Про затвер-
дження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу 
на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комуналь-
ного сектору», виконавчий комітет Заводської міської ради ради оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади директора Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Заводської 
міської ради. Юридична адреса: вул. Матросова, 12 м. Заводське Миргородський ра-
йон Полтавська обл. 37240.

Участь у конкурсі на заміщення вакантної посади можуть взяти громадяни Укра-
їни, які мають вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і 
стаж роботи не менш як п’ять років у соціальній сфері. 

Для участі в конкурсі претендент особисто подає такі документи:
– заяву про участь у конкурсі;
– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про 

освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;
– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
– мотиваційний лист, складений у довільній формі;
– довідку про відсутність судимості;
– перспективний план розвитку Територіального центру соціального обслугову-

вання (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Заводської міської ради.
Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи 

стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, 
рекомендації, наукові публікації тощо).

 Документи приймаються з 03 листопада по 17 листопада 2021 року за адресою: 
вул. Полтавська, 4/16, м. Заводське.

Конкурсний відбір відбудеться 01 грудня 2021 року. 
Додаткова інформація надається за телефоном: (05356) 3-56-92.

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: office@zv.gov.ua

Видавець – інформаційна служба при 
виконкомі Заводської міської ради

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК Відповідальний за випуск — Лариса МАЩЕНКО
Відповідальний за набір — Людмила ДОБРОХЛІБ
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

 30 жовтня 2021 року в Лохвиці на 
стадіоні «Колос» відбувся «золотий» 
матч відкритого чемпіонату Лохвич-
чини, в якому зустрілися два кращих 
футбольних колективи сезону 2021 
року. Обидві команди показали видо-
вищну гру, що тримала в напрузі гля-
дачів до останньої секунди матчу. «Га-
зовик» забивши перші два голи, як то 
кажуть, розслабився, за що і отримав 
у власні ворота два голи з пенальті. Все 
йшло до пробиття післяматчевих пе-
нальті, але на останній хвилині матчу 
невідпорного удару в «дев’ятку» завдав 
гравець «Газовика» і це чемпіонський 
гол, це – ПЕРЕМОГА!

Нагородження призерів провели: 
голова Заводської територіальної гро-
мади Віталій Сидоренко, голова Лох-

вицької ОТГ Віктор Радько, голова ГО 
«ВФСТ «Колос» Олександр Харченко. 
Бронзові нагороди отримали футбо-
лісти команди «Прогрес» із села Піски, 
погарщани отримали «срібні» медалі, 
Заводський «Газовик» виборов «зо-
лото». В номінаціях кращими стали: 
Максим Салімовський (ФК «Сенча»), 
Сергій Островський (ФК «Погарщи-
на»), Касьян Олексій («Газовик» Завод-
ське), Олексій Маловічко («Озничі» 
Вирішальне), Вадим Лесь (ФК «Погар-
щина»), Вячеслав Петренко («Газовик» 
Заводське).

Глядачі отримали задоволення від 
гри обох, дійсно, кращих футбольних 
команд Лохвиччини сезону 2021 року.

Віктор МУСІЄНКО, 
начальник відділу спорту

«ГАЗОВИК» – ЧЕМПІОН!

31 жовтня в селі Токарі відбувся традиційний кубок пям’яті Юрія Краснолуцького. В 
турнірі брали участь команди: ФК «Погарщина», «Прогрес» Піски, «Темп» Риги та «Со-
кіл» Токарі. Перемігши всіх суперників (згідно жеребу), вперше, почесний кубок здобув 
пісківський «Прогрес».

Віктор МУСІЄНКО, 
начальник відділу спорту

«ПРОГРЕС» – ВОЛОДАР КУБКА 
ЮРІЯ КРАСНОЛУЦЬКОГО 2021 РОКУ

Щорічно з настанням холодів зрос-
тає ймовірність виникнення пожеж. В 
зимовий період люди починають об-
ігрівати житлові будинки та господар-
ські приміщення, не дотримуючись 
елементарних правил пожежної без-
пеки. Переважна більшість пожеж ви-
никає по причині порушення правил 
пожежної безпеки при використанні 
та монтажу пічного та газового опа-
лення. Найгірше те, що в цих пожежах 
гинуть люди.

Основними причинами виникнен-
ня пожеж є результати того, що у по-
всякденних турботах, рятуючись від 
холоду, люди проявляють недбалість, 
не звертають увагу на дотримання еле-
ментарних правил пожежної безпеки. 
Майже всі пожежі з трагічними на-
слідками виникають у житловому сек-
торі, переважно сільської місцевості. В 
основному лихо приходить в будинки 
пенсіонерів, інвалідів та безробітних 
людей. Адже вони не мають коштів 
на виконання протипожежних захо-
дів і здебільшого мешкають у старих 
дерев’яних будинках, де пічне опален-
ня давно застаріло, належним чином 
не обслуговується та не ремонтується.

В зв’язку з цим Миргородське ра-
йонне управління ГУ ДСНС України у 
Полтавській області ще раз нагадує про 

необхідність дотримання елементарних 
правил пожежної безпеки! Постійно 
слідкуйте за станом опалювальних пе-
чей та димарів, своєчасно їх ремонтуй-
те! Слідкуйте за справністю електрич-
них мереж! Не залишайте без нагляду 
увімкнені калорифери та інші електро-
побутові прилади! Будьте обережні при 
палінні та використанні відкритого вог-
ню на горищі, в підвалах, сараях та ін-
ших підсобних приміщеннях!

Запам’ятайте! Слід постійно піклу-
ватися про належний стан протипо-
жежного захисту своїх помешкань та 
вміти кожному перегороджувати шлях 
полум'ю. 

Шановні громадяни! Лише спільни-
ми зусиллями ми зможемо відвернути 
біду.
Миргородське районне управління Го-

ловного управління Державної служ-
би України з надзвичайних ситуацій 

у Полтавській області

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ 
ПІЧНИМ ОПАЛЕННЯМ 

ТА ЕЛЕКТРОПОБУТОВИМИ ПРИЛАДАМИ

ВАКАНСІЯ


