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7 грудня в Україні відзначається День місцевого самоврядування згідно з 
Указом Президента України від 25 листопада 2000 року. Це державне свято, 
що підкреслює значимість цього інституту демократичного суспільства 
і професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, 
районних і обласних радах та представляє багатотисячний загін народних 
обранців.

З нагоди Дня місцевого самоврядування від щирого серця бажаю усім, 
хто працює на благо нашої територіальної громади, відстоює її потреби та 
інтереси, міцного здоров’я, щастя і непохитної віри у щасливе майбутнє 
рідного краю. Нехай день 7 грудня об’єднає нас у спільному прагненні 
зробити наше місто, села і всю Україну щасливими й багатими. Нехай цей 
урочистий день додасть усім вам сил і наснаги на добрі справи, впевненості 
у кращому майбутньому, порозуміння і єдності задля добра і благополуччя 
мешканців нашої громади.

Миру всім нам, добробуту та процвітання!
Віталій СИДОРЕНКО, міський голова

Майбутнє – за цифровими 
технологіями, тому володіння 
комп’ютерною грамотністю є 
важливим напрямком шкільної 
освіти. Онлайн ресурси 
розширюють можливості і 
дозволяють зазирнути у будь-
який куточок світу та знайти 
необхідну інформацію. Завдяки 
інтернету вчителі можуть 
розширювати знання, знайомитися 
з інноваційними методами та 
інструментами для роботи з дітьми. 
Крім того, сучасні технології 
дозволять бути успішними у сфері 
цифровізації освіти.

17 листопада у Полтавській ОДА 
відбулось вручення ноутбуків для пе-
дагогічних працівників комунальних 
закладів загальної середньої освіти 
у рамках проєкту Міністерства циф-
рової трансформації. Сертифікати на 
ноутбуки вручили голова облдержад-
міністрації Олег Синєгубов, заступ-
ник голови обласної ради Олексій Че-
пурко, директор Департаменту освіти 
і науки ПОДА Віта Ковальська та де-
путати обласної ради.

На область надійшло 32,5 млн грн 
державної субвенції для реалізації 
цього проєкту. Співфінансування 
громад Полтавської області складає 
13 млн грн. Виконавчий комітет За-
водської міської ради для реалізації 
проєкту виділив зі свого бюджету 249 
234 грн. На жаль, не всі громади долу-
чилися до ініціативи. Лише 47 громад 

з 60 погодились на співфінансування.
19 листопада начальник відді-

лу освіти виконавчого комітету За-
водської міської ради Оксана Байрак 
передала отримані ноутбуки дирек-
торам закладів загальної середньої 
освіти Заводської територіальної гро-
мади. Педагоги 4-х шкіл Заводської 
територіальної громади отримали 37 
ноутбуків, що, безумовно, сприятиме 
покращенню організації дистанційно-
го навчання учнів.

Відділ освіти виконавчого 
комітету Заводської міської ради

ОСВІТЯНИ ЗАВОДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
ОТРИМАЛИ 37 НОУТБУКІВ



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК2 zv.gov.ua

ДОКУМЕНТИ

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

РІШЕННЯ РАДИ

Від 16.11.2021 р. № 1
Про затвердження звіту про надходжен-
ня та використання коштів загального 

та спеціального фондів бюджету 
Заводської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року
На підставі пункту 23 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», заслухавши та 
обговоривши звіт начальника фінансового 
відділу виконавчого комітету Заводської 
міської ради Іщенко С.О. про надходжен-
ня та використання коштів загального та 
спеціального фондів бюджету Заводської 
міської територіальної громади за 9 міся-
ців 2021 року, ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про надходження та ви-
користання коштів загального та спеціаль-
ного фондів бюджету Заводської міської 
територіальної громади за 9 місяців 2021 
року (додається) в наступних обсягах:

- по доходах загального фонду в сумі 84 
828 358 грн.;

- по доходах спеціального фонду в сумі 
2 597 169 грн.;

- по видатках загального фонду в сумі 75 
630 920 грн.;

- по видатках спеціального фонду в сумі 
3 880 979 грн. 

 Пояснювальна записка додається.
Віталій СИДОРЕНКО, 

міський голова  
З додатком до рішення можна 

ознайомитись на сайті: 
zv.gov.ua/documents/rishennia-m-r/

Від 16.11.2021 р. № 2
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. Визначити профіцит за загальним фон-
дом бюджету Заводської міської територі-
альної громади у сумі 725 000,00 гривень.

3. Визначити дефіцит за спеціальним 
фондом бюджету Заводської міської тери-
торіальної громади:

- у сумі 25 000,00 гривень, джерелом по-
криття якого визначити передачу коштів із 
загального фонду бюджету до спеціально-

го фонду (бюджету розвитку) за рахунок 
перевиконання доходної частини бюджету 
станом на 01.11.2021 року;

- у сумі 700 000,00 гривень, джерелом 
покриття якого визначити передачу ко-
штів із загального фонду бюджету до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) 
за рахунок надходження субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-еконо-
мічного розвитку окремих територій (код 
доходів 41034500).

4. 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.

5. Зміни в бюджет внести у листопаді 
2021 року. 

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова 

З додатком до рішення можна 
ознайомитись на сайті за посиланням: 

zv.gov.ua/documents/rishennia-m-r/

Від 16.11.2021 р. № 12
Про затвердження Правил благоустрою 

території Заводської громади
Керуючись пунктами 22, 44 частини 

першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про благоустрій населених пунк-
тів», з метою якісного покращення сані-
тарного стану і комплексного благоустрою 
території громади, ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Правила благоустрою те-
риторії Заводської громади (додаються) та 

ввести їх в дію з 01.12.2021 року.
2. Встановити персональну відповідаль-

ність керівників підприємств, організацій, 
установ різних форм власності за виконан-
ня Правил благоустрою території Завод-
ської громади.

3. Контроль за виконанням рішення по-
класти на постійну комісію міської ради з пи-
тань житлово-комунального господарства.

Віталій СИДОРЕНКО, 
міський голова  

З додатком до рішення можна 
ознайомитись на сайті: 

zv.gov.ua/documents/rishennia-m-r/

Виконавчий комітет Заводської місь-
кої ради оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантної посади головного спеціа-
ліста відділу економічного розвитку та 
інвестицій виконавчого комітету За-
водської міської ради.

До участі в конкурсі запрошуються 
громадяни України, які мають повну 
вищу економічну освіту з освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем спеціаліста або ма-
гістра; стаж роботи не менше 3-х років; 
володіння державною мовою, основни-
ми принципами роботи на комп’ютері; 
знання нормативно-правових актів у 
сфері діяльності органів місцевого са-
моврядування.

До участі у конкурсі подається за-

ява на ім’я міського голови, до якої 
додаються: заповнена особова карт-
ка (форма П-2 ДС) з відповідними до-
датками, дві фотокартки розміром 4 
х 6 см, автобіографію, копії паспор-
та, документів про освіту, військово-
го квитка (для військовослужбовців та 
військовозобов'язаних), декларацію про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2020 рік за 
формою, передбаченою Законом Украї-
ни «Про запобігання корупції».

Документи приймаються протягом 30 
календарних днів з дня публікації ого-
лошення в кабінеті керуючої справами 
виконкому Заводської міської ради. 

Довідки за телефоном 3-56-92.

ВАКАНСІЯ

Сучасний розвиток суспільства 
настільки стрімкий, що отримання 
освіти не гарантує фахівцю бібліотеки 
достатніх знань у процесі трансформації 
бібліотечної галузі. Велике значення 
для поліпшення якості бібліотечно-
інформаційного обслуговування 
користувачів має безперевна освіта 
працівників бібліотек. Щоб залишатися 
в епіцентрі основних трендів розвитку 
громадянського суспільства, бібліотекар 
повинен постійно отримувати нові 
знання та навички.

У листопаді працівники Бодаквянської, 
Нижньобудаківської, Пісківської та Пі-
сочанської сільських бібліотек-філій Ко-
мунального закладу Публічної бібліотеки 
Заводської міської ради проходили дис-
танційне навчання на базі Гадяцького фа-
хового коледжу культури і мистецтв імені 
І.П.Котляревського.

Учасники курсів ознайомилися з но-
вими тенденціями розвитку, інтеграції та 
автоматизації бібліотечно-інформаційних 
технологій, просування бібліотечної про-

дукції і послуг, зв’язки з громадськістю, 
створення позитивного іміджу бібліоте-
каря та бібліотечною рекламою. Багато 
дізналися про сучасний стан, тенденції 
розвитку української і світової літератур 
та творчість сучасних письменників. Бі-
бліотекарі вивчали зміни в методиці сис-
тематизування документів за таблицями 
Універсальної десяткової класифікації та 
складання бібліографічних описів, вико-
нували практичні завдання, переглядали 
відео конференції масових заходів.

Навчання протягом всього життя – це 
невід’ємний процес росту освітнього по-
тенціалу особистості, головним рушієм 
якого є вона сама. Освітні курси надають 
працівникам бібліотек ефективні інстру-
менти для підвищення кваліфікації, удо-
сконалення та поглиблення знань в за-
лежності від їх професійних обов’язків, 
завдань та інтересів, що відповідають су-
часним вимогам суспільства.  

Ніна СОЛОНЕЦЬ, 
бібліотекар Бодаквянської 

сільської бібліотеки

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Жителі Заводської громади  зможуть 
скористатися послугами обласного екобуса 
та безкоштовно здати небезпечні відходи. 
Він працюватиме 15 грудня у центрі міста 
(стоянка біля Заводської міської ради), 
вул. Полтавська, 4/16 з 11:00 до 12.00.

 Усі охочі можуть принести використа-
ні батарейки, люмінесцентні лампи, ртутні 
термометри до екобусу для безпечної їхньої 
утилізації та переробки.

Умови прийому небезпечних побутових 
відходів:

– батарейки в картонній, пластиковій 

або іншій безпечній тарі;
– лампи і термометри в непошкодже-

ному вигляді – у паперовому пакуванні чи 
пергаментному папері (кожна лампа має 
бути окремо запакована).

Розбиті термометри та лампи не прийма-
ються.

Закликаємо всіх екосвідомих жителів За-
водської громади долучитися до акції! 

Уявіть: лише 1 викинута батарейка за-
бруднює 400 л води та 20 кв. м ґрунту. 

Тож не будьте байдужими! Давайте тур-
буватися про нашу природу разом.

У ЗАВОДСЬКІЙ ГРОМАДІ КУРСУВАТИМЕ 
ЕКОБУС: ЯК І ДЕ ЗДАТИ ВІДПРАЦЬОВАНІ 

ЛАМПИ ТА БАТАРЕЙКИ?
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21 листопада Україна відзначає День 
Гідності та Свободи. Революція Гідності – 
об’єднала весь український народ навколо 
високої мети – відстоювання незалежнос-
ті України, її розвитку в європейському 
співтоваристві, захисту демократичних 
цінностей, прав і свобод людини і грома-
дянина, досягнення гідного рівня жит-
тя й праці. Тому дуже важливо зберегти 
та донести підростаючому поколінню 
об’єктивної і правдивої інформації про 
доленосні події в сучасній Україні. Бібліо-
теки, як культурно-освітні заклади, голо-
вним завданням яких є надання вільного 
доступу до інформації, забезпечують ін-
формаційні потреби користувачів, органі-
зовуючи просвітницько-тематичні заходи 
з метою гідного вшанування громадян-
ської мужності учасників подій Революції 
Гідності у відстоюванні прав людини та єв-
ропейського майбутнього України.

Публічна бібліотека Заводської міської 
ради провела історичний екскурс «Горіли 
і шини, і душі» для учнів 9-х класів Завод-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, які завітали із 
заступником директора з виховної роботи 
Голінченко Л.П. Бібліотекарі Куніцина В.С. 
та Матяш А. В. розповіли про події кінця 
листопада 2013-го – лютого 2014 років, які 
увійшли в історію України як Євромайдан 
або Революція гідності. Учні детальніше 
дізналися про студентські акції протесту, 
спричинені несподіваним одностороннім 
рішенням влади відкласти підписання Уго-
ди про асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом. Про жорстоке побиття 
студентів та розгону Євромайдану, де мир-
ний протест переріс у масові зібрання – та 
постійні сутички між протестувальни-
ками і силовими структурами, наслідком 
яких стала трагічна загибель людей. 

Бібліотекар Пісочанської сільської бі-
бліотеки-філії, Самойленко М.Я. організу-
вала виставку-досьє «Назустріч свободі», 
на якій представлені художні, докумен-

тальні твори, фотоілюстрації, які дають 
можливість ознайомитися з подіями двох 
значних українських революцій 2004 та 
2013 року. А також провела інформаційну 
годину «Свобода. Воля. Честь...» на якій 
були висвітлені передумови і хронологія 
подій на Майдані. 

В Бодаквянській сільській бібліотеці-фі-
лії бібліотекар Солонець Н.І. влаштувала 
книжкову виставку «Україна – країна не-
скорених» та провела патріотичну годину 
«У їхніх серцях жила Україна». Присутні 
на заході вшанували громадянський по-
двиг учасників революцій, всіх тих, хто 
ціною власного життя виборював справед-
ливість та незалежність.

Революція гідності нас змінила і у цей 
день ми згадуємо події, які були пройде-
ні на нашому шляху до європейського 
розвитку, і людей, чия відвага вплинула 
на хід історії України. Ми завжди будемо 
пам’ятати про тих, хто відстоював нашу 
свободу та гідність і берегти пам’ять про 
подвиги наших Героїв. Шануймо їх незлам-
ну силу волі, мужність та відвагу!

Ніна Лисенко, завідуюча КЗ «Публічна 
бібліотека Заводської міської ради»

Ніна ЛИСЕНКО, 
завідуюча КЗ «Публічна бібліотека 

Заводської міської ради»

МАЙДАН – ПРОСТІР ГІДНОСТІ, СВОБОДИ І ЄДНАННЯ

З метою збереження, розвитку народ-
ного мистецтва Полтавщини, активізації 
діяльності аматорських колективів, окре-
мих виконавців, збагачення репертуару 
високохудожніми творами, популяриза-
ції майстрів декоративно-прикладного та 
ужиткового мистецтва, урізноманітнення 
форм дозвілля населення, патріотичного 
виховання підростаючого покоління та з 
нагоди відзначення 30-ї річниці Незалеж-
ності України згідно наказу Департаменту 
культури і туризму Полтавської облдер-
жадміністрації від 16.11.2020р. №137 у 2021 
році впродовж березня-листопада Кому-
нальною установою «Обласний Центр на-
родної творчості та культурно-освітньої 
роботи» Полтавської обласної ради було 
проведено обласний огляд-конкурс народ-

ної творчості «У своїй хаті своя й правда, і 
сила, і воля». 

Згідно з Положенням перші два етапи 
відбору проходили на місцях у громадах 
серед колективів художньої самодіяльнос-
ті закладів культури. Свої таланти та умін-
ня активно демонстрували представники 
Заводського МБК №1, Заводського МБК 
№2, Пісківського СБК, Бодаквянського 
СБК та Пісочанського СК. Хочу щиро по-
дякувати всім колективам та окремо кож-
ному його учаснику за мистецький талант, 
бажання долучатися до світу прекрасного, 
ділитися своїм духовним багатством абсо-
лютно безкорисливо, адже вони виходять 
на сцену за покликом серця. Слова пошани 
хочу адресувати і керівникам цих колекти-
вів, адже їх щоденна праця, невгамовний 
творчий пошук та стовідсоткова самовід-
дача вправно ведуть всю культармійську 
родину громади до збагачення, розвитку 
та урізноманітнення культурних надбань 
як Полтавщини, так і всенаціональної 
спадщини. 

За результатами огляду-конкурсу по За-
водській територіальній громаді Відділом 
культури і туризму визначено 22 дипло-
манти І ступеня, 24 дипломанти ІІ ступеня 
і 12 дипломантів ІІІ ступеня. 

На розгляд вже обласного журі заключ-
ного етапу огляду-конкурсу було надісла-
но 11 найкращих номерів, які досить гідно 
представили нашу громаду. І дуже приєм-
но, гордо та відрадно, що серед 612 ама-

торських колективів із 44 територіальних 
громад ми – в лідерах. 

Чому? Згідно з наказом Департамен-
ту культури і туризму Полтавської ОДА 
№175 від 10.11.2021 р. «Про підсумки 
проведення обласного огляду-конкурсу 
народної творчості «У своїй хаті своя й 
правда, і сила, і воля», присвяченого 30-й 
річниці Незалежності України», за висо-
кий рівень виконавської майстерності і 
сценічної культури, плідну творчу діяль-
ність по збереженню і розвитку традицій-
ної культури Полтавського краю, вагомий 
внесок у національну духовну скарбницю 
України НАГОРОДЖЕНІ

ДИПЛОМОМ І ступеня:
1. Народний аматорський хор україн-

ської пісні «ЯВІР» (кер. Л.Лобецька, акомп. 
Ю.Кибкало) 

2, Народний аматорський ансамбль тан-
цю «ВЕСЕЛКА» (кер.Ю.Краснолуцька)

3. Народний самодіяльний духовий ор-
кестр (кер.О.Шеффер, Н.Росла)

4. Вокальне тріо «ГАРМОНІЯ» 
(кер.Н.Іващенко)

5. Народний аматорський фольклор-
ний колектив «ВЕСЕЛИЙ ВУЛИК» 
(кер.Н.Онасенко)

6. Студія естрадного вокалу «GOLDEN 
VOICE» (кер.І.Пронь)

7. Гурт «КРОК-БЕНД» (кер.Ф.Бердник)
8. Солістка розмовного жанру Тетяна 

ЯЦЕНКО (кер.Ю.Краснолуцька)
9. Солістка інструментального жанру 

Єлизавета РУДЕНКО (кер.О.Шеффер)
10. Солістка вокального жанру Ірина 

ПРОНЬ
ДИПЛОМОМ ІІ ступеня:
Народний самодіяльний фольклорний 

колектив «Злагода» (кер.Н.Іващенко).
За високі результати по підсумках про-

ведення обласного огляду-конкурсу на-
городжена подякою начальник відділу 
культури і туризму виконавчого комітету 
Заводської міської ради Юлія Вячеславів-
на КРАСНОЛУЦЬКА– за професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у розвиток 
народної творчості, якісну організацію і 
проведення звітних концертів обласного 
огляду-конкурсу народної творчості «В 
своїй хаті своя й правда, і сила, і воля», 
присвяченому 30-й річниці Незалежності 
України.

Тож, щиро вірю, що наша культурно-
мистецька нива завжди буде встелена до-
брими плодами, новими здобутками і ви-
сокими досягненнями. Переконана, що 
ніхто не зупиниться на досягнутому, а й 
надалі продовжуватиме свою добру і таку 
корисну справу – відроджувати українську 
національну культуру, стимулювати роз-
виток народної творчості, активно сприя-
ти культурно-просвітницькій діяльності. 
Адже сама така віддана праця і закладає 
міцний культурно-освітній фундамент 
розвитку нашої громади.

Юлія КРАСНОЛУЦЬКА,
начальник відділу культури і туризму

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ПОЛТАВЩИНИ
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

Одним із проєктів в рамках програми 
«Здорова Україна», яка ініційована 
Президентом України в 2021 році, є 
створення мультифункціональних 
спортивних майданчиків. Головною 
умовою для включення до обласного 
переліку спортмайданчиків було 
співфінансування за рахунок 
місцевих бюджетів не менше ніж 10% 
вартості майданчика. При цьому 80% 
фінансування за державні кошти та 10% 
– з обласного бюджету.

У Заводській громаді майданчики роз-
ташовані на свіжому повітрі на терито-
рії загальнодоступних місць відпочинку 
(масив «Рудка», масив «Цукрокомбінату», 
масив «Брисі»). Сучасні спортивні май-
данчики розраховані на різні вікові групи 
і різну ступінь спортивної підготовки. За-
йматися спортом можна як самостійно, 
так і за допомогою QR – кодів розміщених 
біля тренажерів. Завдяки такому сучасно-

7.11.2021р. в м. Полтава відбувся 
відкритий турнір з таеквон-до GTF 
«Battle of POLTAVA». Вихованці 
спортивного клубу «ШКОЛА 
ЧЕМПІОНІВ» прийняли участь у 
змаганнях. Для юних спортсменів це був 
гарний шанс спробувати свої сили на 
килимі таеквон-до GTF. 

Наша команда представила потужний 
десант спортсменів, які внесли великий 
вклад у скарбничку нагород Заводської 
територіальної громади. Зокрема, наші ви-
хованці здобули такі нагороди.

В розділі (Лайт):
ПЕРШЕ місце: Верецун Анастасія, Ве-

рецун Вікторія, Кліщунова Вікторія, Лях 
Олександр, Максименко Захар, Куриленко 
Евеліна, Мусієнко Данііл, Якименко Вікто-
рія, Бовкун Артем, Арутюнов Олександр, 
Артюхова Кароліна.

ДРУГЕ місце: Курило Руслан, Будрій 
Владислав, Куриленко Каміла, Пузенко 
Діана, Ізюменко Тимофій, Завіріна Олек-
сандра, Муквичова Вікторія.

ТРЕТЄ місце: Верецун Валерій, Арутю-
нов Владислав,Алєксєєва Марія. 

В розділі (Семі):
ПЕРШЕ місце: Верецун Анастасія, Ве-

рецун Вікторія, Кліщунова Вікторія, Лях 
Олександр, Максименко Захар, Мусієнко 
Данііл.

ДРУГЕ місце: Куриленко Евеліна, Пу-
зенко Діана, Ізюменко Тимофій.

В розділі (Хьонг)

ПЕРШЕ місце: Куриленко Каміла.
ДРУГЕ місце: Уварова Лариса, Алєксєє-

ва Марія.
ТРЕТЄ місце: Олійник Максим, Кури-

ленко Евеліна, Романчук Вікторія, Дацен-
ко Максим, Божко Софія, Подшивайлов 

Назар.
В загальному заліку команда СК «ШКО-

ЛА ЧЕМПІОНІВ» виборола 2 командне 
місце! Вітаємо з нагородами!

Відділ освіти виконавчого комітету 
Заводської міської ради

Два наших боксери боксували на від-
критих міських турнірах та обидва в фіна-
лах з мінімальним відривом поступилися 
своїм опонентам. Так, у фіналі турніру «Ко-
ролі рингу», який проходив у м. Чернігові 
з 7 по 10 жовтня, Оніщенко Руслан зайняв 
II місце серед еліти у категорії 67кг , по-
ступившись призеру чемпіонату України. 
А Ігор Буряк на відкритому чемпіонаті м. 
Кременчук, який проходив 15-16 жовтня, 
зайняв II місце, поступившись місцевому 
фавориту у категорії 71кг серед молоді.

З 26 по 31 жовтня 2021 пройшов Чемпіо-
нат України з боксу серед студентів « КИЇВ 
– 2021».

В Чемпіонаті України взяли участь 129 
боксерів із 18 областей та м. Києва.

Від нашого клубу свій ВУЗ (НУХТ) 
представляв Оніщенко Руслан в категорії 
67кг. На жаль, Руслан змушений був зня-
тись зі змагань на стадії чверть фіналів за 
станом здоров'я.

Висловлюємо подяку за надання мате-
ріальної допомоги в підготовці та участі у 
чемпіонаті депутату Полтавської обласної 
ради Олесандру Руденку, ФГ «ДЕНКОР 
АГРО» та ФГ «ДЕМЕТРА ВЕЛЕС». Обіця-
ємо повернутися сильнішими.

Олексій Оніщенко, 
голова БК «АЛЕКС»

У ЗАВОДСЬКОМУ ВІДКРИЛИ ТРИ СУЧАСНИХ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКА

ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА ВИХОВАНЦІВ СК «ШКОЛА ЧЕМПІОНІВ»

НОВИНИ БОКСУ

Завданням місцевого самоврядування 
громади є забезпечення якісного, комфорт-
ного і безпечного проживання громадян. 
Одне з пріоритетних завдань є рятування 
життя та збереження здоров’я людей, що 
можливо виконати тільки за умов опера-
тивного реагування відповідних служб на 
надзвичайні ситуації. Тому наша ТГ вирі-
шила взяти участь у міжнародному про-
єкті «Вогнеборці». Вдосконалення цивіль-
ного захисту в Україні на місцевому рівні», 
який співфінансується в рамках програми 
польської співпраці та пройшла відбір.

У громаді сформовано добровільну по-
жежну команду у складі 12 осіб – волонте-
рів, які будуть працювати на громадських 
засадах. В рамках міжнародного проєкту 
громада отримає навчально-методичну 
допомогу (кожен пожежник-доброволець 
пройде навчання та отримає сертифікат, 
у жовтні відбулася навчальна поїздка двох 
добровольців до Польщі, буде придбано 6 

комплектів бойової форми).
Внесок громади: страхування життя по-

жежників волонтерів, придбання 6 комп-
лектів бойової форми, утримання керівни-
ка команди та водіїв за рахунок міського 
бюджету, а також винагороди волонтерам 
за участь у гасінні пожеж; забезпечення 
приміщенням для чергових та збереження 
майна пожежної команди, а також виді-
лення приміщення (ангару) для зберігання 
майбутнього пожежного автомобіля.

Для повноцінної роботи пожежників 
необхідно придбати пожежний автомобіль 
за кошти міського та обласного бюджетів. 
Тому Заводська громада подала на облас-
ний конкурс проєкт: «Вогнеборці – добро-
вольці – основа безпечного життя та до-
бробуту Заводської міської територіальної 
громади», який пройшов конкурсний від-
бір і став переможцем. Від обласної ради 
очікуємо співфінансування в розмірі 600 
тис. грн.

Людмила ДОБРОХЛІБ

ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ ОБЛАСНОГО 
КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Масив «Цукрокомбінату».

му рішенню можна дізнатися, які вправи 
і як правильно виконувати саме на цьому 
знарядді. Кожен тренажер багатофункціо-
нальний і розрахований на виконання різ-
них вправ. Окрім металевих тренажерів, 
«активні» парки оснащені малюнками, які 
слугують інтерактивними тренажерами. 
Займатися в «активних» парках може ко-
жен охочий у зручний для себе час.

Дякуємо всім, хто був залучений до реа-
лізації цього проєкту. Будьте активними та 
ставайте здоровішими!

Масив «Брисі».

Масив «Рудка».


