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І  З Н О В У  Л И Н Е  М У З И К А  П Р О Щ А Н Н ЯНа урочистості з на-
годи вручення дипломів 
студентам технологічного 
відділення Лохвицького 
технологічного техніку-
му Полтавської державної 
аграрної академії в міський 
Будинок культури при-
йшли не лише викладачі, 
студенти та батьки, а й усі 
бажаючі. Святково прикра-
шена сцена, багато квітів і 
окраса свята – випускники, 
які створили особливу ат-
мосферу в залі.

Директор технікуму Ві-
ктор Миколайович Кор-
нієнко сердечно привітав 
колег, випускників та при-
сутніх у залі, побажав успі-
хів в особистому житті та 

в роботі. Він відмітив, що 
це велика честь достойно 
нести звання випускника 
Лохвицького технологічно-
го технікуму Полтавської 
ДАА, необхідно постійно 
підтримувати зв'язок з на-
вчальним закладом і після 
його закінчення приходити 
на традиційні зустрічі. 

Віктор Миколайович 
наголосив, що випускни-
ки, згідно Умов прийому 
до ВНЗ ІІІ-IV р. а. на 2016 
рік, можуть скористатися 
можливостями ступеневої 
підготовки – вступити на 
2-й або 3-й курс навчання 
навіть не за напрямом сво-
єї підготовки. Так, напри-
клад, в Сумському держав-
ному університеті на базі 
технікуму можна продо-

вжити навчання за дистан-
ційно формою. На 2-й курс 
навчання наших випускни-
ків зараховують за 27-ма 
напрямами підготовки, в 
тому числі, за технологіч-
ним, механічним, і навіть 
правовим.  Чекають наших 
випускників різні навчаль-
ні заклади як на денну, так 
і заочну форму навчан-
ня: Полтавська державна 
аграрна академія, Полтав-
ський університет економі-
ки і торгівлі, Національний 
університет харчових тех-
нологій та інші ВНЗ.

У переддень 85-річного 
ювілею технікум з дале-

кого 1946 року уже в 67-й 
раз дає путівку в життя 
технологам спеціальності 
«Бродильне виробництво і 
виноробство». Знаменним 
в цьому році є і випуск мо-
лодших спеціалістів спеці-
альності «Зберігання і пе-
реробка зерна», він – 15-й.

За роки роботи Лох-
вицький технологічний 
технікум підготував 14861 
фахівця. Вони працюють 
на підприємствах харчової 
галузі як України, так і за-
рубіжжя. Цьогорічний ви-
пуск – це 56 випускників 
технологічного відділення, 
які стануть в харчовій га-
лузі висококваліфіковани-
ми спеціалістами.

Завершальним етапом 
навчання в технікумі є ви-

конання і захист диплом-
них робіт. Голова циклової 
комісії технологічних дис-
циплін Надія Миколаївна 
Богдан відмітила, що за 
результатами захисту ди-
пломних робіт студентами 
спеціальності «Бродильне 
виробництво і винороб-
ство» глибокі знання на 
захисті і високу якість ви-
конання показали студен-
ти: Можчиль Олена – напій 
«Ягідна симфонія» (керів-
ник Богдан Н. М.), Вінцюк 
Анжела – напій «Маестро» 
(керівник Васильченко О. 
В.), Лаврик Юлія – напій 
«Родзинка осені» (керівник 

Корнієнко Л. В.), Понпа Ва-
лентина – напій «Смайл» 
(керівник Мусієнко Л. О.).

До всіх напоїв вони про-
фесійно розробили рецеп-
тури і оригінальні етикет-
ки, що вказують на склад, 
енергетичність та спосіб 
вживання.

Державна кваліфіка-
ційна комісія та її голова 
Савченко Ніна Володими-
рівна, випускниця нашого 
технікуму,  директор ДП 
«Лохвицький спиртоком-
бінат»,   відмітили високі 
органолептичні показники 
всіх розроблених напоїв, 
що  виготовлені на основі 
дешевої місцевої сировини.

Рецензенти дипломних 
робіт зазначили, що назва-
ні напої заслуговують ви-

сокої оцінки і можуть бути 
рекомендовані до впрова-
дження у виробничих умо-
вах.

Заслуговують на увагу й 
дослідницькі роботи, які є 
реальними, адже викону-
валися у виробничих умо-
вах діючих базових підпри-
ємств.

Це роботи:
- Барвінко Лілії і Біля-

єва Ігоря – «Дослідження 
динаміки зміни показни-
ків пивного сусла в процесі 
кип`ятіння сусла з хмелем 
(за даними пивзаводу ПАТ 
«Оболонь», керівники Ва-
сильченко О. В., Корнієнко 

Л. В.);
- Вінцюк Аліни і Гордієн-

ко Вікторії – «Дослідження 
динаміки зміни показників 
пивного сусла в процесі 
бродіння і дозрівання пива 
в ЦКБА (за даними пивза-
воду «Полтавпиво» і ПАТ 
«Оболонь», керівники Ва-
сильченко О. В., Корнієнко 
Л. В.);

- Коваленко Ольги «До-
слідження показників 
якості хмелю і хмелепрепа-
ратів різних постачальни-
ків (за даними ПАТ «Обо-
лонь», керівник Мусієнко 
Л. О.);

- Орел Світлани «Дослі-
дження динаміки настою-
вання сировини в процесі 
приготування настоїв (ке-
рівник Богдан Н. М). Це до-

слідження проводилося в 
лабораторії технохімічного 
контролю  нашого техніку-
му.   

Одержані настої були 
використані для приготу-
вання безалкогольного на-
пою студенткою Можчиль 
Оленою (комплексне вико-
ристання настоїв).

Державна кваліфікацій-
на комісія спеціальності 
«Зберігання і переробка 
зерна», яку очолив дирек-
тор ТОВ «Біловодмлин-
завод» Кобиш Владислав 
Олексійович, найвищим 
балом оцінила роботи, що 
мають дослідницький ха-

рактер, керівником цих 
дипломних робіт є викла-
дач спеціальних дисциплін 
Московець Олена Микола-
ївна:

- Степанова Вікторія 
- «Дослідження ефектив-
ності роботи зерноочис-
ного обладнання млина з 
розробкою технологічної 
схеми підготовки зерна до 
помелу»;

- Величко Олена -  «До-
слідження ефективності 
роботи зерноочисного об-
ладнання елеватора з роз-
робкою технологічної схе-
ми приймання та обробки 
зернових культур»;

- Дзюба Анастасія - «До-
слідження технологічних 
показників зернової сиро-
вини з розробкою техноло-

гічної схеми приймання та 
обробки зернових культур 
елеватора».

Великий об`єм дослі-
джень з метою покращення 
якості продукції провели 
студенти Левченко Сергій, 
Нестеренко Ірина (керів-
ник Кривошея С. І.), Пугач 
Карина (керівник Буглак О. 
М.)

У виступі керівник гру-
пи Т-42 б – Наталія Леоні-
дівна Мірошник з великою 
любов`ю до своїх вихован-
ців сказала: «Я хочу, щоб 
ви були сильними, бо цей 
світ іноді буває жорстоким. 
Я хочу, аби ви були мудри-
ми – часто дуже непросто 
прийняти якесь рішення, я 

хочу, щоб ви завжди були 
… Були такими нашими, 
рідними, своїми. І якщо 
хтось, колись вам скаже, 
що треба жити простіше, - 
не вірте, це не так. Завжди 
лишайтеся собою, бійтеся 
стати ніким». 

Керівник групи Т-41 б 
– Медведєва Марина Гри-
горівна з найщирішими по-
бажаннями звернулася до 
випускників: «Сьогодні ви 
стоїте на порозі дорослого 
життя. Попереду – світлі 
мрії і нові турботи. Тому,  
вирушаючи у цю непросту 
дорогу, у кожного з вас за 
плечима має бути певний 
багаж. Найголовніше, що 
ви маєте взяти з собою – це 
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Про результати громадських обговорень 
щодо зміни назви міста Червонозаводське

Відповідно до ст. 140 Конституції України та керуючись ст.2 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до-
сконало вивчивши топонімію назви міста Червонозаводське, 
його походження, смислове значення та зважаючи на те, що 
населений пункт був перейменований з назви Сталінка на Чер-
вонозаводське в 1961 році, не погоджуючись з рекомендаціями 
Українського інституту національної пам’яті, Постановою Вер-
ховної Ради України та враховуючи результати громадських об-
говорень (У обговоренні взяли участь 1815 осіб, за стару назву 
міста Червонозаводське проголосували 1702 осіб, що становить  
94 відсотка від кількості опитаних громадян). 

ВИРІШИЛИ: 1. Вважати Постанову Верховної Ради України 
щодо перейменування нашого міста такою, яка порушує Кости-
туцію України. 

2. Міському голові виконати рішення міської ради №7 від 
20.11.2015р. в частині звернення до суду. 

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

09 лютого 2016 року рішення №1

І  З Н О В У  Л И Н Е  М У З И К А  П Р О Щ А Н Н Я
знання і любов до праці. 
Нехай знання, отримані в 
технікумі, стануть запору-
кою вагомих здобутків. Бо 
тільки знання, працелюб-
ність, наполегливість допо-
можуть не загубитися у ви-
хорі життя, а знайти себе, 
реалізувати задуми і творчі 
плани. Бо, як каже Л. Кос-
тенко:
і все на світі пережити 
треба, і кожен фініш – це 
по суті старт, і наперед не 
треба ворожити, і за мину-
лим плакати не варт.

Бажаю, щоб кожен знай-
шов своє щастя і гідне міс-
це в житті. Затишку вам у 
ваших домівках, і у ваших 
серцях. Нехай доля буде 
прихильною до вас і дарує 
вічні свої обереги: Віру, На-
дію, Любов». 

За досягнуті успіхи у 
вихованні, навчанні, духо-
вному і творчому розвитку 
студентської молоді  адмі-
ністрація навчального за-
кладу нагородила грамота-
ми керівників навчальних 
груп Медведєву М. Г. та Мі-

рошник Н. Л. 
Найпершими поміч-

никами  керівників на-
вчальних груп є старости. 
Ці обов`язки сумлінно 
виконували Олена Мож-
чиль (група Т-41б) і Оле-
на Величко (група Т-42б). 
Вони були старостами до-
бросовісними та відпові-
дальними.  Звертаючись до 
викладачів, друзів та бать-
ків, випускниці із сумом 
говорили про прощання з 
друзями, навчальним за-
кладом, де пройшла юність, 
дякували педагогічному 
колективові за теплоту та 
щедрість душі, батькам за 
розуміння та підтримку.

Можчиль Олена, яка, 
навчаючись на відмінно, 
встигала брати участь в 
олімпіадах, фестивалях та 
конкурсах звернулася до 
викладачів з найщиріши-
ми словами: «Дякуємо Вам 
за віддану працю, за любов 
до нас і прагнення передати 
всі свої знання. Гадаю, дя-
кувати Вам потрібно знову 

і знову, адже саме Ви сіяли в 
наші душі майбутнє, дару-
вали свої посмішки і в хви-
лини невдач заспокоювали 
щирим та привітним сло-
вом. Дуже дякуємо Вам за 
те, що завжди були з нами.  
Саме відчуваючи Вашу під-
тримку, ми подолали сесії, 
курсові та дипломні робо-
ти і з упевненістю можемо 
називати себе молодшими 
спеціалістами».

Теплом душі, гордістю 
за своїх дітей, вдячністю за 
їхні знання, виховання зву-
чали зі сцени слова батьків 
випускників – Максимейко 
Світлани Михайлівни та 
Біляєва Геннадія Михай-
ловича. А батько Карини 
Пугач – Анатолій Петрович 
(теж випускник технікуму) 
разом з донькою подарував 
глядачам пісню «А літа…». 
Дует зірвав хвилю оплесків.

Не секрет, що юність – 
найкращий час для того, 
щоб розширити світ захо-
плень та вподобань. В на-
вчальному закладі студен-

ти не лише навчалися, а й 
активно займалися спор-
том, ходили в походи, бра-
ли участь у гуртках та зма-
ганнях, турнірах, художній 
самодіяльності, олімпіадах, 
конкурсах та фестивалях, 
були активістами студент-
ської ради. За це грамотами 
адміністрації нагороджені 
Можчиль Олена, Степа-
нова Вікторія, Коваленко 
Ольга, Гордієнко Вікторія, 
Вінцюк Анжела, Понпа 
Валентина, Пугач Карина, 
Лидзар Руслана, Величко 
Олена, Івасенко Наталія, 
Левченко Сергій, Лаврик 
Юлія, Соболєва Валенти-
на, Колісник Дмитро, Горо-
шко Ярина, Орел Світлана, 
Дзюба Анастасія, Дігтяр 
Сергій, Горобець Максим, 
Захарченко Роман.

Щоразу, коли зі сцени 
звучали пісні та вірші про 
Україну, мир, технікум, на-
вчання, дружбу, кохання 
глядачі бачили не просто 
випускників, а ще й талано-
витих виконавців. Їхні та-

ланти розкрилися завдяки 
роботі культоргнанізатора 
Краснолуцької Ю. В. та ке-
рівників груп.

Виступ міський голова 
м. Червонозаводське Віта-
лій Володимирович Сидо-
ренко почав з того, що зга-
дав про полеглих в боях за 
волю України Героїв Крут. 
Пам'ять про них всі при-
сутні вшанували хвилиною 
мовчання.

Звертаючись до випус-
кників, Віталій Володи-
мирович сказав, що сту-
дентська молодь ніколи не 
стоїть осторонь міських та 
районних свят, фестивалів, 
турнірів,  вони беруть ак-
тивну участь в житті міста. 
Тому в подальшому нехай 
кожен знайде свою життє-
ву дорогу. 

Міський голова відмі-
тив, що в місті діє Комп-
лексна програма соціаль-
ного захисту населення. 
Згідно неї виконком місь-
кої ради прийняв рішення 
про надання матеріальної 

допомоги в розмірі 500 грн 
студентам, які закінчили 
навчальний заклад з від-
знакою. Він також вручив 
грамоти відмінникам на-
вчання.

Дипломи молодших спе-
ціалістів та атестати про 
середню освіту випускни-
кам вручили директор тех-
нікуму Корнієнко Віктор 
Миколайович та завідувач 
технологічним відділенням 
Мусієнко Ліана Олексан-
дрівна. Дипломи з відзна-
кою одержали  Можчиль 
Олена, Степанова Вікторія, 
Коваленко Ольга, Гордієн-
ко Вікторія, Понпа Вален-
тина.

Викладацький та сту-
дентський колектив ви-
словлює подяку виконкому 
Червонозаводської міської 
ради за підтримку у про-
ведення урочистого заходу.

А. ТАРАНСЬКА
заступник директора з на-
вчально-виховної роботи,

О. МОЖЧИЛЬ 
випускниця групи Т-41б

Д О К У М Е Н Т И
РІШЕННЯ РАДИ    

Про рекомендації щодо перейменування вулиць, 
провулків і тупиків міста

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Законом України «Про засудження ко-
муністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) то-
талітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки»,  враховуючи рекомендації комісії Червонозавод-
сьеої міської ради з питань найменування (перейменування) 
вулиць, провулків, тупиків, а також встановлення (знесення) 
пам’ятних знаків, пам’ятників та споруд при виконкомі Черво-
нозаводської міської ради та беручи до уваги результати громад-
ського обговорення громадян міста. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати міському голові переймену-
вати вулиці, провулки  та тупики м.Червонозаводське, а саме:

- вулицю Жовтневу на Вишневу;
- вулицю Крупської на Яблуневу;
- вулицю Р.Люксембург на Молодіжну;
- провулок Крупської на Яблуневий;
- вулицю Червоноармійську на Озерну;
- вулицю Ілліча на Гайову;
- вулицю Чапаєва на Абрикосову;
- вулицю К. Маркса на Козацьку;
- вулицю Дзержинського на Зоряну;

РІШЕННЯ РАДИ    
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- вулицю Комсомольську на Шкільну;
- вулицю Леніна на Полтавську;
- вулицю Кірова на Веселу;
- вулицю Куйбишева на Незалежності;
- вулицю Радянську на Мирну;
- вулицю Калініна на Калинову;
- вулицю Тельмана на Пономаренка;
- вулицю Щорса на Південну;
- провулок Щорса на Південний;
- тупик Щорса на  Південний.
2. Оприлюднити дане рішення через засоби масової інформа-

ції та на офіційному веб-сайті Червонозаводської міської ради.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

09 лютого 2016 року рішення №2

Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік

Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт про виконання міського бю-
джету за 2015 рік по доходах у сумі 13607438,59 грн., в тому числі:

- доходи загального фонду – 13149069,03 грн.;
- доходи спеціального фонду – 458369,56 грн. 
2. Затвердити звіт про виконання бюджету за 2015 рік по ви-

датках в сумі – 14 033 921,00 грн., в тому числі:
- видатки загального фонду – 11 868336 грн.;
- видатки спеціального фонду – 2 165 585 грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

09 лютого 2016 року рішення №3

РІШЕННЯ РАДИ    

Додаток до рішення 

ДОХОДИ:      
Бюджет міської ради на 2015 рік затверджений 

28.01.2015 року.
Всього за 2015 р до бюджету Червонозаводської міської 

ради надійшло коштів по загальному фонду у сумі 13 149 
069,03грн. при плані 12219860 грн, що становить 107,6%; 
по спеціальному фонду бюджету 458369,56грн при плані 
910500грн, що становить 50,34% ,в тому числі батьківська 
плата за харчування дітей у дитячих садках – 242072,50грн.

Доходи загального фонду:
1 Екологічні надходження при плані 40000 грн надій-

шло 77632 виконання 194,1%
2 Акцизний збір при плані 120000 грн надійшло 1033428 

виконання 861,2%
3 Державне мито при плані 70000 грн надійшло 97292 

грн виконання 139,0%

4 Єдиний податок з юрид.осіб при плані 280000 грн на-
дійшло 226711 виконано 80,97% 

5 Єдиний податок з фіз.осіб при плані 701950 грн на-
дійшло 902061 грн виконано 128,5%

6 Земельний податок при плані 75850 грн надійшло 
80739 грн виконано 106,4%

7 Орендна плата за землю при плані 6900700 грн надій-
шло 6672452 грн виконано 96,7%

8 Податок на нерухоме майно при плані 50000 грн на-
дійшло 44794 грн виконано 89,6%

9 Інші доходи при плані 30000 грн надійшло 33930 грн 
виконано 113,1%

10 Субвенція при плані 3725400 грн надійшло 3725400 
грн виконано 100 %

11 Субвенція на проведення виборів 85408 грн викона-
но на 100 %

Доходи спеціального фонду:
Кошти від продажі земельних ділянок надійшли у сумі  

162500 грн : в тому числі: (ПП Гаркуша В.Г. -3500грн(89 
кв.м);Захарченко І.А. 8100грн(600кв.м), Папеян А.Г. - 
46600,00грн (0,025кв.м), Єна В.А. - 59300,00грн., Зленко 
Ю.Г. - 45000 грн.

Кошти від пайової участі на розвиток інфраструктури 
міста надійшли всього  15815 грн :    в тому числі   від ПП 
Єни В.А.- 10245грн; Ткаченко - 3550грн. Антоненко - 2020 
грн.

Кошти від батьківської плати  на утримання дітей в 
дитсадках   242073 грн

Субвенція  по прогамі «Теплий садочок» 37500 грн.

ВИДАТКИ:  
Всього за 2015 рік профінансовано видатків на суму 

по загальному фонду - 11868336грн, в тому числі КП 
"Комунсервіс" 800 000грн.; по спеціальному фонду 1 
907173грн(07фонд); 243803грн (02фонд) (харчування за 
рахунок батьківської плати), 14609,25грн(03фонд).

Видатки по «Програмі розвитку дошкільної освіти в 
м.Червонозаводське Лохвицького р-ну Полтавської об-
ласті (фінансується два дитячі садки "Теремок" і "Малят-
ко") становлять 4 597 589грн. Заробітна плата працівни-
кам, індексація, відпускні, допомога на оздоровлення та 
відрахування до соціальних фондів виплачені  в повному 
обсязі. Видатки на харчування проведені у сумі 275 982 
грн за рахунок бюджету та 243803грн за рахунок батьків-
ської плати. 300 дітей у садочках, 14 груп. 79 тар.ставок 
працівників(педагогічних і обслуговуючого персоналу). 
Вартість дітодня 13,00грн. В період оздоровлення вартість 
дітодня збільшується на 10 % за рахунок бюджету м/ради. 
47 дітей -пільгові категорії(18звільнено на 50%, 29 -100% 
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Про внесення змін до бюджету на 2016 рік

Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни у видаткову частину бюджету 
на 2016 рік по видатках КФК 010116 «Органи місцевого само-
врядування» по КЕКВ 2210, 9000 грн. «Предмети, матеріали, об-
ладнання та інвентар» по КЕКВ 2240 «оплата послуг (крім кому-
нальних)» - 9000 грн.

РІШЕННЯ РАДИ    
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малозабезпечені). За звітний період 34174 дітодні відвід-
ування.

За рахунок видатків проведена оплата кредиторської 
заборгованості 2014 року в сумі 17768 грн. проводиться 
придбання господарського інвентаря, матеріалів для про-
ведення поточного ремонту установ та миючих засобів,  
всього на суму 80077 грн. Оплата послуг за звітний період 
здійснена на загальну суму 26961 грн.

Проводиться виплата  відряджень педагогічним пра-
цівникам дитячих садків, які перебували на курсах під-
вищення кваліфікації. Всього за звітний період виплачено 
6949рн.

Оплата за енергоносії становить 701075 грн. Видатки 
на електроенергію – 110000 грн.; на водопостачання та во-
довідведення – 53567 грн.; газ – 537508грн.

Видатки по «Програмі розвитку культури в 
м.Червонозаводське Лохвицького р-ну Полтавської облас-
ті (фінансується БК №1, БК№2) становлять – 777 505грн. 
16,5тар ст. (17прац) Заробітна плата працівникам, індек-
сація, відпускні, допомога на оздоровлення та відрахуван-
ня до соціальних фондів виплачені в повному обсязі.

Проведена оплата кредиторської заборгованості 2014 
року в сумі 66863 грн. 

Проведено придбання господарчих матеріалів та фар-
би на суму 2 173 грн.; оплачені послуги у розмірі 55 931 
грн. Проведено ряд святкових заходів та здійснена оплата 
транспортних послуг по перевезенню пасажирів під час 
святкувань.Всього на ці цілі використано 113728 грн. 

Оплата за енергоносії становить 109031грн. Видатки на 
електроенергію – 106667 грн.; водопостачання і водовідве-
дення - 2364 грн.

Видатки на апарат управління становлять  2 568 134 
грн. 19 працівників. Заробітна плата індексація, відпус-
кні, допомога на оздоровлення і нарахування до соціаль-
них фондів оплачені в повному об’ємі. Проведена опла-
та кредиторської заборгованості 2014 року в сумі 23699 
грн. Проводиться придбання господарського інвентаря, 
канцтоварів,фарби,матеріалів для обслуговування орг-
техніки, запасних частин для автомобілів ,бензину і газу 
на суму, всього на суму 123525 грн. Витрати на телеко-
мунікаційні послуги,інтернет, послуги з обслуговування 
ком’ютерних програм (ліцензії,дистанційний супровід) за 
звітний період - 44790грн. Видатки на відрядження пра-
цівників становлять 6561грн.

Оплата енергоносіїв по міській раді: газ  64 944грн., 
електроенергія - 15 240 грн. 

По благоустрою міста використано коштів всього 3 
155158 грн. 16 працівників. Заробітна плата індексація, 
відпускні, допомога на оздоровлення і нарахування до 
соціальних фондів працівників відділу «Благоустрій» 
оплачені в повному об’ємі. В тому числі проводиться 
фінансування КП «Комунсервіс» - 800 000 грн. (благо-
устрій території). Оплачується зовнішнє освітлення 
вулиць міста- 200000 грн. По програмі «Вуличне освіт-
лення» виплачено 99000 грн. Проводилось придбання 
фарби,господарського інвентаря,знарядь праці, запасних 
частин,масла,придбані пісочниці на ці цілі використали 
51763 грн., крім того придбаний бензин для косіння та 
підрізання дерев на суму 20413грн.

Проведена оплата за поточний ремонт доріг у розмірі 
1 177664 грн. за рахунок загального фонду бюджету; про-
ведено поточний ремонт штучної водойми та паркану на 
суму 49650грн; проведено оплату за виготовлення про-
ектно-кошторисної документації «Реконструкція благо-
устрій частини вул.Матросова, Леніна, Комсомольської» 
7 000 грн.

Проведена оплата кредиторської заборгованості 2014 
року в сумі 3860 грн.

По землеустрою погашена заборгованість 2014 року в 
сумі 3500грн.та проведені видатки по МП «Програма роз-
витку земельних відносин на території Червонозаводської 
міської ради» в сумі  29000 грн.

За звітний період з бюджету міської ради до район-
ного бюджету перерахована субвенція в сумі 99840грн., 
в тому числі:заробітна плата медичних сестер по школах 
34450грн; нарахування на з/плату 12540грн; харчуван-
ня учнів старших класів по рішенню виконкому м/ради  
52850грн).

По соціальному захисту по «Комплексній програмі со-
ціального захисту населення  в м.Червонозаводське Лох-
вицького р-ну Полтавської області» за  звітний період 
2015 року видатки становлять  200680 грн. В тому числі:

Допомога на поховання громадян працездатного 
віку,які на момент смерті ніде не працювали і не були за-
реєстровані в центрі зайнятості 1650 грн.

Матеріальна допомога малазабезпеченим громадянам 

міста 176430 грн.
Матеріальна допомога учасникам бойових дій на тери-

торії інших держав 8200 грн.
До 29 річниці з дня аварії на Чорнобильській АЕС 9400 

грн.
Матеріальна допомога випускникам, що закінчили 

школу з відзнакою 5000 грн.
Разом 200680 грн.

Інші видатки 355022 грн.
В тому числі:
Послуги бану 1693 грн.
ТРК «Астра» 69200 грн.
МП «Розвитку та підтримки спортсменів-інвалідів 

та спорт бойового мистецтва «Дракон», кіокушин-кара-
те, баскетболістів, волейболістів м.Червонозаводське на 
2015р. 30000 грн.

МП «Правопорядок» 40000 грн.
МП «Розвитку настільного тенісу та мініфутболу» 

3500 грн.
Членські внески асоціаціям 2361 грн.
МП «Розвитку боксу» 14974 грн.
КТ заборгованість 2014 року 25055 грн.
МП «Веселкові кольори» 20000 грн.
МП «Встановлення партнерських зв’язків між грома-

дами» 19600 грн.
Надання послуг зі здійснення технічного та авторсько-

го нагляду за об'єктом  будівництва «Реконструкція час-
тини вулиць Матросова, Леніна, Комсомольської 15639 
грн.

МП «Розвитку аматорського футболу» 112000 грн.
Перераховано за газопостачання до свят (Вічний во-

гонь) 1000 грн.
Разом 355022 грн.
На рахунок бюджету міської ради надійшла субвенція 

на проведення виборів в сумі 85407,56 грн.
Резервний фонд бюджету у звітному періоді 2015 року 

не використовувався.
По спеціальному фонду по КФК 070101 (освіта) ви-

користані кошти на харчування дітей по дитячих садках 
243803 грн.

-погашена кредиторська заборгованість 2014 року в 
сумі 94167,97 грн. за капітальний ремонт Будинку культу-
ри №1 (заміна вікон).

- Послуги по нанесенню дорожної розмітки 15423,00 
грн.;

- Кап ремонт водогону по вул. Привокзальній 33388,34 
грн.;

- Придбано 2 меморіальні дошки - 15000 грн.;
- Придбано бензопилу - 5543 грн.;
- Придбано для ДНЗ «Малятко» пральну машину та во-

донагрівач – 27208 грн.;
- Проведено оплату за кап ремонт віконних та дверних 

блоків по ДНЗ «Теремок» 233767 грн.;
- капітальний ремонт чаші фонтана 193868 грн.;
- кап ремонт системи опалення МБК №1 - 125852 грн.» 
- Поточний ремонт доріг 108396 грн.;
- Придбаний лічильник газу для ДНЗ «Теремок» - 4600 

грн.;
- Співфінансування Проекту «Сміттєва революція в 

громадах м.Червонозаводське, с.Токарі та с.Піски- як при-
клад вдалого співробітництва між громадами» - 160000 
грн. за рахунок коштів бюджетів Пісківської та Токарів-
ської сільських рад  та 235000 грн. за рахунок бюджету 
Червонозаводської міської ради.

- Часткова оплата за виконані роботи по реконструкції 
благоустрою частини вулиць Матросова, Леніна, Комсо-
мольська - 552861 грн.

- Придбано снігоприбирач - 53999 грн.
- Придбано відвал до автомобіля - 43300 грн. 
- Виготовлено дерев’яну скульптуру «Ключ від серця» 

- 4800 грн.
О. КАЛАЧ 

в.о. головного бухгалтера

2. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис 
на 2016 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

09 лютого 2016 року рішення №4

Про направлення вільних лишків

Керуючись  пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» пунктом 7  статті 78 
Бюджетного кодексу України. 

ВИРІШИЛИ: Направити вільний залишок бюджетних ко-
штів, що утворився станом на 01.01.2016 року в сумі 3000 грн. по 
загальному фонду бюджету на придбання комп’ютерної техніки 
в зв’язку з тим, що стара вийшла з ладу по КФК 010116 «Органи 
місцевого самоврядування» по КЕКВ 3110 «Придбання облад-
нання і предметів довгострокового користування».

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

09 лютого 2016 року рішення №5

РІШЕННЯ РАДИ    

Про виділення коштів на придбання основних засобів 
для АЗПСМ №1

Керуючись  підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно клопо-
тання голови профкому АЗПСМ №1. 

ВИРІШИЛИ: Направити кошти в сумі 3500 грн. для вико-
ристання із спеціального фонду за рахунок  надходжень від про-
дажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
по КФК 250404 «Інші видатки», по КЕКВ 3110 «Придбання об-
ладнання і предметів довгострокового користування» на при-
дбання водонагрівача об’ємом 10л, опромінювача бактерицид-
ного та 2-х ламп до нього для АЗПСМ №1 м.Червонозаводське.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

09 лютого 2016 року рішення №6

РІШЕННЯ РАДИ    

Про виконання програми соціально-економічного 
розвитку міста за 2015 рік

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання програми со-
ціально-економічного розвитку міста за 2015 рік (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

09 лютого 2016 року рішення №7

РІШЕННЯ РАДИ    

ЗВІТ
По Програмі економічного і соціального розвитку

міста Червонозаводське Лохвицького району
Полтавської  області на 2015 рік  

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ОБЄКТІВ 
ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

1. Проведено поточний ремонт ДНЗ «Теремок», «Ма-
лятко» та МБК №2 на загальну суму – 11 487 грн.

2. Виконані роботи по програмі «Теплий садочок» в 
ДНЗ «Теремок» на загальну суму – 233 767 грн.  Встанов-
лено 47 вікон та 2 дверей в основному корпусі ДНЗ «Те-
ремок». 

3. Проведено КП «Комунсервіс» поточний ремонт сис-
теми опалення в приміщеннях ДНЗ «Малятко» на загаль-
ну суму – 12 083 грн. 

4. Проведено капітальний та поточний ремонт при-
міщень МБК №1 на загальну суму – 128 213 грн.(роботи 
проведені в кінці 2014 року КП «Комунсервіс» - 94 167 грн.
(хорова кімната) та 34 046 грн.(панелі на першому повер-
сі).

5. Реалізовано проект «Капітальний ремонт системи 
опалення МБК №1 м.Червонозаводське, із застосуванням 
інноваційних технологій». Виконані роботи на загальну 
суму – 125 852 грн.

6. Проведено КП «Комунсервіс» поточний ремонт зо-
внішніх мереж системи теплопостачання в АЗПСМ №1 по 
вул. Садовій та встановлені грати на вікнах (4 шт.). Прове-
дена теплоізоляція мережі опалення, встановлені перила 
на вході в будівлю і проведено заміну корінного вентеля 
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мережі водопостачання. АЗПСМ №2 по вул.Червоноар-
мійській: встановлені грати на вікнах (4 шт.) та двері в ка-
бінет сімейного лікаря.  

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХІВ, 
ТРОТУАРІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ

1. Проведено поточний ремонт доріг міста на загальну 
суму 1 113 696 грн. (на 20 вулицях міста).

2. Проведено нанесення дорожньої розмітки на вули-
цях: Леніна, Матросова, Комсомольська, Червоноармій-
ська та інших  на загальну суму 15 423 грн.

3. Проведені роботи та встановлено 44 нових дорожніх 
знаків на вулицях міста.  Відремонтовано та оновлено ста-
рі знаки та знаки на в’їзді  в місто.

4. Проведено ремонт частини пішохідної доріжки по 
вул. Матросова (поблизу міської бібліотеки). 

5. Проведено ремонт частини вул. Комсомольської (в 
напрямку дитячого садка).

РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Проводиться розробка проектно – кошторисної до-
кументації по проектуванню очисних споруд міста, яке 
здійснює Державний науково – дослідний та проектно – 
вишукувальний інститут «НДІ – проектреконструкція» 
Полтавський філіал. Визначено та погоджено місце голов-
ної каналізаційної станції з резервуаром. Розроблено схе-
му каналізації міста (креслення самоплинних та напірних 
колекторів приблизно 1 км 200 м. Розробляється проект 
електропостачання та водопостачання головної каналіза-
ційної станції.

2. Проведено заміну корінних вентелів на вводі, водо-
проводу буд №13, №13-А та №20 по вул. Червоноармій-
ській.

3. Проведена експертиза проектно – кошторисної доку-
ментації та виконані роботи з капітального ремонту водо-
гону по вул. Ватутіна та вул. Матросова. Це дасть змогу за-
безпечити безперебійну подачу питної води споживачам, 
в результаті з’єднання водопровідних  мереж міста.

4. Проведено поточний ремонт системи водопостачан-
ня по вул. Комсомольській  на загальну суму – 6 540 грн.

II.ЖИТЛОВИЙ ФОНД
1. Проведено роботи, при співфінансуванні мешкан-

ців, по поточному ремонту покрівлі будинку №2 по вул. 
Червоноармійській, Робітничій,10а, Матросова,17. Також 
проведено роботи із заміни випуску каналізації буд. №11 
по вул. Комсомольській. 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ТА БЛАГОУСТРІЙ

1. Проведено з 16 березня по 15 травня поточного року 
двомісячник озеленення чистоти та благоустрою міста. 
Про хід виконання заходів двомісячника прийнято відпо-
відне рішення виконавчого комітету за №67 від 18.06.2015 
року.

2. На протязі даного періоду ліквідовано більш ніж 110 
несанкціонованих сміттєзвалищ (вулиці: Леніна, Ком-
сомольська, Матросова, Проектна, Чапаєва, Тополина, 
Шевченка, Ватутіна, Червоноармійська, Робітнича, При-
вокзальна, Польова, Жовтнева, Проспект Миру та інші). 
Обсяг зібраного та вивезеного на міське сміттєзвалище 
сміття становить більш ніж 1 500 м3 . 

3. Проведено обрізку та частково видалено близько 
500 дерев в районі паркової зони міського стадіону (вул. 
Матросова), стадіону по вул. Червоноарійській, кладовищ 
на масиві «Гора», по вул. П.Мирного та масиву «Брисі», а 
також на вулицях: Комсомольська, Матросова, Шевченка, 
Ватутіна, Червоноармійська та інших.

4. Проведено працівниками КП «Комунсервіс» та від-
ділом благоустрою міської ради скошування карантинних 
рослин на території міста (на площі близько 1 га). Крім 
того проводилось обкошування вулиць, територій парків 
та зон відпочинку. Задіяні для проведення цих робіт пра-
цівники були забезпеченні мотокосами та іншим інвента-
рем.  

5. Проведенні роботи по очистці та ремонту декора-
тивної водойми прилеглої території та паркану на загаль-
ну суму – 49 650 грн.

6. Постійно проводились роботи по  підготовці та 
утриманню газонів та квітників на вулицях міста, форму-
валися нові квітники, підвозився грунт (близько 10 т), ви-
саджувалися квіти та інші насадження. Підтримується та 
в разі потреби ремонтується паркан по вул.Леніна та вул. 
Матросова.

7. Проведено навесні озеленення міста: висаджено 
близько 600 саджанців різних порід дерев та 50 кущів. 

Участь у цих роботах приймали педагоги, учні, студенти   
навчальних закладів, трудові колективи підприємств, під-
приємці та працівники міської ради.

8. Проведено роботи по ремонту пам’ятників, постійно 
підтримуються  в належному стані місця поховання заги-
блих воїнів. 03 грудня 2 пам’ятники знесено згідно рішен-
ня ради.

9. Приведено в належний стан під час двомісячника 
озеленення чистоти та благоустрою всі автобусні зупинки 
міста.

10. Проведено членами МГО «Правопорядок» 360 чер-
гувань, які здійснювались у вихідні і святкові дні. Прово-
дилась охорона громадського порядку під час проведення 
міських святкових заходів  і футбольних матчів. Для чер-
гувань задіяні три члени громадського формування «Пра-
вопорядок». 

Під час чергувань велась профілактична робота з не-
повнолітніми по дотриманню режиму перебування на те-
риторії міста у вечірній час.

Патрулювання здійснювалось по затверджених марш-
рутах. Особлива увага зверталась на збереження кому-
нальної власності міста. Попереджено крадіжки декількох 
лавочок та іншого комунального та приватного майна.

Під час чергувань з працівниками Лохвицького РВ 
УМВС проводилась профілактична робота з водіями ску-
терів і мопедів, які порушували правила дорожнього руху, 
робота по охороні громадського порядку.

11. Реалізація проекту «Сміттєва революція в громадах 
м.Червонозаводське, с.Токарі та с.Піски – як приклад вда-
лого співробітництва територіальних громад».

Цей Проект визначений переможцем Конкурсу проек-
тів співробітництва територіальних громад Полтавської 
області, що фінансується Німецьким товариством міжна-
родного співробітництва (GIZ) у 2015 році.

Між громадами м.Червонозаводське, с.Токарі та 
с.Піски укладений Договір про співпрацю та зареєстрова-
ний в Міністерстві регіонального розвитку.

Метою Проекту є придбання сміттєвоза  для обслуго-
вування трьох громад.

Проект повністю реалізований. кошти від Німецького 
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) в сумі 
460 000 грн., Червонозаводської міської ради в сумі 235 
000 грн.,  Токарівської сільської ради в сумі 80 000 грн., 
Пісківської сільської ради в сумі 80 000 грн., Фонду регі-
онального розвитку   в сумі 340 000 грн. – перераховані 
переможцю тендерних закупівель. Сміттєвоз  передано в  
КП «Комунсервіс», де і здійснює обслуговування населен-
ня.

12. Проводяться роботи по капітальному ремонту пар-
кану та елементів благоустрою (по вул. Комсомольській та 
Матросова)відповідно до проекту до повного завершення 
(проект – 761 885 грн., освоєно – 552 861 грн., залишок – 
209 023 грн.). 

13. Проведено повністю роботи щодо облаштування 
фонтану в парковій зоні по вул. Червоноармійська на за-
гальну суму 193 868 грн.

14. Проведено  КП «Комунсервіс» ремонт спортивного 
майданчика (огорожа) на загальну суму – 106 584 грн., а 
також поклеєна полоса штучного покриття майданчика 
(позабюджетні кошти).

15. Проведено КП «Комунсервіс» ряд робіт  по ремон-
ту вуличного освітлення в районі туп.Робітничої та інших  
районів міста на загальну суму – 46 899 грн. Продовжу-
ються роботи по програмі «Вуличне освітлення».

16. Придбано та встановлено на території міста пісоч-
ниці, вазони на загальну суму – 1 400 грн. Відремонтовано 
смітнички та лавочки на міському стадіоні по вул. Матро-
сова та на стадіоні спиртокомбінату по вул.Червоноармій-
ська, а також на вулицях Леніна, Матросова, Комсомоль-
ська. Придбана дерев’яна скульптура «Ключі від серця»

17. Придбано та встановлено  меморіальні дошки для 
вшанування пам’яті Василя Степановича Дейнеки в ЗОШ 
№1 та  Олександра Сергійовича Матійчука в ЗОШ №2 на 
загальну суму – 15 000 грн.

КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
1. Організація та проведення міських  свят. 
Працівниками МБК виконані масові заходи:
• 19 січня на березі річки Артополот відбулося театра-

лізоване дійство до   свята Водохреще;
• 29 січня в приміщенні МБК №1 відбувся благодійний 

концерт на підтримку бійців АТО;
• 13 лютого в малому залі МБК №1 відбувся вечір вша-

нування  учасників  бойових дій в Афганістані та воїнів 
– інтернаціоналістів «Карби пам’яті»;

• 07 березня в МБК №1 святкова концертна програма 

до  жіночого дня 8  Березня  «Жінка,  ти  завжди  велична»;
• 08 березня святковий концерт в МБК №2,  присвяче-

ний Міжнародному дню 8 Березня;
• 28 березня народний аматорський духовий оркестр 

МБК №1  взяв участь  в концертній програмі на підтримку 
бійців АТО в м.Чорнухи;

• 24 квітня в глядацькому залі МБК №1 відбувся вечір 
вшанування героїв – чорнобильців;

• 09 травня працівники МБК №1 взяли участь в урочис-
тостях до 70 - ї  річниці Перемоги у другій світовій війні;

• 10 травня участь духового оркестру  МБК №1 та МБК 
№2 в обласному марш – параді;

• 31 травня в приміщенні МБК №1 відбувся 15 – й місь-
кий фестиваль – конкурс «Веселкові кольори»;

• 01 червня – концертна програма  хору «Явір» в 
м.Шишаки;

• 22 червня біля пам’ятника загиблим воїнам відбувся 
мітинг до дня скорботи і вшанування пам’яті жертв другої 
світової війни;

• 28 червня Участь  МБК №1 та №2 у святкуванні Дня 
молоді та Дня Конституції України;

• 06 липня – працівники МБК №2 провели  театралізо-
ване дійство свята Івана Купала;

• 18 серпня – Виступ МБК №2 на відкритті Сорочин-
ського ярмарку;

• 23 серпня - святкування Дня Прапора  України біля 
МБК №2;

• 24 серпня – працівники МБК №1 провели на  місько-
му стадіоні  концерт присвячений 24  річниці Незалеж-
ності України; 

• 20 вересня – гурт «Крок – Бенд» разом з  аматорами 
МБК №1 взяли участь у святкуванні 87–ї річниці з дня за-
снування міста;

• 02 жовтня – аматори МБК №1 взяли участь у концерт-
ній програмі до Дня працівників освіти;

• 05 грудня – МБК №1 свято до «Дня місцевого само-
врядування»;

• 19 грудня – МБК №1 свято до «Дня святого Миколая»;
• 24 грудня - щедрівки та вітання з Новим роком – ко-

лективи самодіяльності міста.
2. Виконання міських спортивних програм. 
1. ФУТБОЛ: 
В 2015 році  4 (чотири) футбольні команди міста бе-

руть участь у обласних змаганнях з футболу – це Коман-
да юних футболістів 2004-2005 р.н., Команда футболістів 
2002-2003 р.н., Команда «Харчовик» -молодіжий склад, 
Команда «Харчовик» основний склад. 

Головна команда міста стала фіналістом Кубку Ліги об-
ласті 2015 року і зайняла  третю сходинку турнірної та-
блиці Полтавської області. 

Команда юних футболістів 2004 -2005 р.н. вийшла у фі-
нал ДЮФЛ області.  

2. ІНВАСПОРТ,  бойове мистецтво «ДРАКОН»:
Регіональний турнір з бойового мистецтва «Дракон» 

серед дітей, кадетів, юніорів, дорослих;
Відкритий чемпіонат Солом’янського району з бойово-

го мистецтва «Дракон» міста Києва;
Чемпіонат Полтавської області з легкої атлетики серед 

спортсменів-інвалідів;
Відкриті Всеукраїнські змагання зі спортивного орієн-

тування м. Лубни;
Спортивний фестиваль в Німеччині м. Шверін;
Обласна спартакіада з рекреаційних видів спорту 

м.Червонозаводське.
3. БОКС:
• 17-18 січня. м. Харків.  Матчева  зустріч між команда-

ми Харківської, Сумської, Полтавської, Одеської та інших 
областей.

• 24 січня. М. Полтава. Першість ДЮСШ «Олімпійські 
Надії».

Призери: I місце – Лесик С., Лесик Я. II місце – Гайдар Р.
• 29- 31 січня. м. Харків. Регіональний Чемпіонат Укра-

їни з боксу серед школярів.
Призери: I місце - Оніщенко Р. 
• 21-22 лютого. М.Миргород. Відкритий турнір з боксу 

до Дня захисника вітчизни.
Призери: I місце – Лесик С., Лесик Я.; II місце – Гайдар 

Р.
• 19-21 березня. М Суми. Турнір з боксу пам’яті капіта-

на ЗСУ М.Савченка.
Призери: I місце – Гайдар Р. Лесик С., Оніщенко Р.; II 

місце – Лесик Я.
• 1-4 квітня. м.Полтава. Чемпіонат Полтавської обл. з 

боксу серед молоді та школярів.

СТОР. 5 >>
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Призери: I місце – Лесик Я., Оніщенко Р.
• 8-9 травня. м.Ромни. Відкритий турнір з боксу пам’яті 

Карпенка С.І.
• 25-31 травня. м.Ужгород. Чемпіонат України з боксу 

серед школярів.
Призери: III місце - Оніщенко Р.
• 24-27 вересня. Всеукраїнський турнір з боксу до Дня 

м.Полтава.
Призери: I місце – Оніщенко Р., Буряк О.

Про затвердження програми економічного і соціального 
розвитку міста Червонозаводське, Лохвицького району, 

Полтавської області на 2016рік

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: Затвердити програму економічного і соціаль-
ного розвитку міста Червонозаводське, Лохвицького району, 
Полтавської області на 2016 рік (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

09 лютого 2016 року рішення №8

РІШЕННЯ РАДИ    

Програма економічного і соціального розвитку міста 
Червонозаводське Лохвицького району 

Полтавської області на 2016 рік. 

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ОБЄКТІВ 
ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА ТА ПРИДБАННЯ ОБЛАД-
НАННЯ ТА ІНВЕНТАРЮ.

1. Добудова ЗОШ №1 по вул. Комсомольська,1.
2. Поточний ремонт дошкільних закладів освіти, охо-

рони здоров’я, культури.
3. Поточний ремонт входів в ДНЗ «Теремок». 
4. Придбання килимового покриття та лінолеуму для 

ДНЗ «Теремок».
5. Виконання проекту «Теплий садочок» (заміна вікон 

в ДНЗ «Малятко»).
6. Капітальний ремонт (заміна дверей та вікон) в МБК 

№1 (продовження проекту «Енергозберігаючі заходи в 
МБК №1 м.Червонозаводське»).

7. Придбання акустичних систем в МБК №1.
8. Придбання сценічних костюмів в МБК №1.
9. Виготовлення проектів по капітальному ремонту, ре-

конструкції спорткомплексу (вул.Матросова) та адмінбу-
дівлі (вул. Комсомольська).

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХІВ, 
ТРОТУАРІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ.

1. Поточний та капітальний ремонт доріг міста з твер-
дим покриттям.

2. Поточний та капітальний ремонт доріг міста без 
твердого покриття.

3. Капітальний ремонт вул.Садова.
4. Дорожня розмітка.
5. Встановлення та ремонт дорожніх знаків по місту.
6. Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Вату-

тіна.
7. Капітальний ремонт тротуару по вул. Матросова.

РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ.
1. Будівництво вуличних кооперативних водогонів для 

населення (сприяння міської ради в будівництві) – при 
умові кооперування коштів.

2. Виготовлення проекту «Будівництво очисних споруд 
(каналізаційні системи) м. Червонозаводське Лохвицько-
го р-ну Полтавської обл.».

3. Виконання міської програми «Капітальний ремонт 
системи водопостачання (заміна вводів) багатоквартир-
них житлових будинків в м.Червонозаводське Лохвицько-
го р-ну Полтавської обл.» на 2013 – 2017 роки.

4. Капітальний ремонт мережі водопостачання по вул. 
Лісній, вул. Високовольтній.

5. Виконання програми «Реконструкція системи водо-
відведення в м.Червонозаводське – як шлях до європей-
ських стандартів» (на умовах надходження коштів з дер-
жавного бюджету та спів фінансування).

Про внесення змін до бюджету ради на 2016 рік

Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», ст. 77 Бюджетного кодексу України та бе-
ручи до уваги Закон України «Про державний бюджет України 
на 2016 рік». 

ВИРІШИЛИ: 1. Привести у відповідність доходну частину 
бюджету загального фонду, а саме:

- по коду 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» плюс 
90 000 грн.;

- по коду 19010100 «Екологічні надходження від викидів у ат-
мосферне повітря стаціонарними джерелами» мінус 30 000 грн.;

- по коду 19010300 «Екологічні надходження від розміщення 

РІШЕННЯ РАДИ    

6. Поточний ремонт водопровідних мереж на території 
міста.

7. Влаштування огорожі свердловин водопостачання 
та реконструкцій вузлів обліку.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕ-
РЕДОВИЩА ТА БЛАГОУСТРІЙ.

1. Проведення двомісячника чистоти та благоустрою.
2. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ.
3. Видалення старих, уражених омелою та таких, які за-

грожують будівлям та життю людей, дерев в межах міста. 
Обрізка дерев на вулицях міста та паркових територіях.

4. Боротьба з карантинними рослинами.
5. Капітальний ремонт декоративної водойми по вул. 

Матросова.
6. Впорядкування та утримання огорожі, газонів та 

квітників на вулицях міста.
7. Придбання саджанців для озеленення.
8. Впорядкування та утримання пам’ятників.
9. Впорядкування та поточний ремонт автобусних зу-

пинок.
10. Поточний ремонт пожежних гідрантів на території 

міста.
11. Виконання міської програми «Правопорядок».   
12. Реконструкція благоустрою частини вулиць: Лені-

на, Матросова та Комсомольської. 
13. Виконання міської програми «Вуличне освітлення».
14. Придбання елементів благоустрою (дерев’яних 

скульптур, смітничок, лавок, пісочниць) та встановлення 
їх на території міста.

15. Встановлення меморіальної дошки на МБК №1.
16. Поточний ремонт пам’ятного знаку «Жертвам голо-

домору» масив «Брисі».
17. Пам’ятник «Захисникам України» (вул. Червоноар-

мійська).
18. Пам’ятник Шевченку Т.Г. (вул. Матросова).
19. Будівництво спортивного майданчика біля ЗОШ 

№1 (вул. Комсомольська).
20. Будівництво туалету поблизу стадіону по вул. Чер-

воноармійській.
21. Влаштування огорожі на сміттєзвалищі (с.Вишневе).
22. Придбання бензогенератора для проведення ава-

рійно – ремонтних робіт КП «Комунсервіс». 

КУЛЬТУРА ТА СПОРТ.
1. Організація та проведення міських свят. 
2. Виконання міських спортивних програм. 

Про перейменування вулиць, 
провулків і тупиків міста Червонозаводське

На виконання вимог Закону України «Про засудження ко-
муністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) то-
талітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки», з урахуванням вимог ст. 3 Закону України «Про 
присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності 
імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 
назв і дат історичних подій», враховуючи рекомендації комісії 
з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, 
тупиків, а також встановлення (знесення) пам’ятних знаків, 
пам’ятників та споруд при виконкомі Червонозаводської міської 
ради, та беручи до уваги рішення шостої сесії міської ради сьо-
мого скликання від 09.02.2016 № 2 «Про рекомендації щодо пе-
рейменування вулиць, провулків і тупиків міста» та керуючись 
ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні:

1. Перейменувати вулиці, провулки та тупики 
м.Червонозаводське,  а саме:

- вулицю Жовтневу на Вишневу;
- вулицю Крупської на Яблуневу;
- вулицю Р.Люксембург на Молодіжну;
- провулок  Крупської на Яблуневий;
- вулицю Червоноармійську на Озерну;
- вулицю Ілліча на Гайову;
- вулицю Чапаєва на Абрикосову;
- вулицю К. Маркса на Козацьку;
- вулицю Дзержинського на Зоряну;
- вулицю Комсомольську на Шкільну;
- вулицю Леніна на Полтавську;
- вулицю Кірова на Веселу;
- вулицю Куйбишева на Незалежності;
- вулицю Радянську на Мирну;
- вулицю Калініна на Калинову;
- вулицю Тельмана на Академіка Пономаренка;
- вулицю Щорса на Південну;
- провулок Щорса на Південний;
- тупик Щорса на  Південний;
- вулицю Фрунзе на Горянську.
2. Бухгалтерії міської ради вжити відповідні заходи щодо вне-

сення змін до міського бюджету на 2016 рік в частині врахування 
витрат, пов’язаних з реалізацією цього розпорядження.

3. КП «Комунсервіс» здійснити відповідні заходи по заміні 
аншлагів на житлових будинках та покажчиків дорожнього руху 
з назвами вулиць, провулків та тупиків, що перейменовуються.

4. Провідному спеціалісту з земельних питань та містобуду-
вання: 

- забезпечити подання відповідних документів до Державно-
го підприємства «Національні інформаційні системи» щодо вне-
сення відповідних змін до словників Державного реєстру прав 
по м. Червонозаводське;

- підготувати матеріали щодо внесення змін до рішення Чер-
вонозаводської міської ради від 22.02.2012 № 3 «Про затверджен-
ня переліку вулиць, провулків, тупиків міста Червонозаводське 
станом на 01.02.2012 року»;

- з метою використання в роботі довести дане розпоряджен-
ня до зацікавлених організацій, служб, установ, підприємств 
міста.

5. Провідному спеціалісту з правових питань та РАЦС опри-
люднити дане розпорядження в газеті «Червонозаводський ві-
сник» та на офіційному веб-сайті Червонозаводської міської 
ради.

6. Розпорядження набуває чинності з моменту його оприлюд-
нення.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю 
за собою.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

15 лютого 2016 року рішення №8

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   

Про направлення вільних лишків

Керуючись п. 23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України. 

ВИРІШИЛИ: Вільний залишок бюджетних коштів, що утво-
рився станом на 01.01.2016 року у сумі 600 000 грн. направити на 
співфінансування іншої субвенції КФК 250 380 КЕКВ 3220 відді-
лу освіти районної держадміністрації для будівництва Червоно-
заводської ЗОШ I- III ступенів  №1.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

13 січня 2016 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ    

відходів у спеціально відведені місця» мінус 60 000 грн.
2. Затвердити екологічний фонд спеціального фонду бюдже-

ту на 2016 рік, а саме:
по доходах:
- по коду 19010100 «Екологічні надходження від викидів у ат-

мосферне повітря стаціонарними джерелами» плюс 30 000 грн.;
- по коду 19010300 «Екологічні надходження від розміщення 

відходів у спеціально відведені місця» плюс 60 000 грн.;
- по видатках по КФК 240601 «Охорона та раціональне ви-

користання природних ресурсів» КЕКВ 2240  в сумі 90 000 грн.
3. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис 

доходної та видаткової частини.
4. Рішення набуває чинності з 01.01.2016р..

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

13 січня 2016 року рішення №2

Повідомлення Полтавської обласної державної адміністрації
Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації були надані на розгляд постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму про-

позиції щодо будівництва 10 ігрових спортивних майданчиків зі штучним покриттям, в яких враховано заявку Червонозаводської міської ради. Засідання комісії відбулося 21 січня 
2016 року. За рекомендаціями вищезазначеної комісії, Управлінням готується проект змін до обласної Програми стосовно виділення додаткових коштів для закупівлі синтетичної 
трави на облаштування 8 спортивних майданчиків в сумі 4160,0 тис.грн., який буде подано на погодження Департаменту економічного розвитку та фінансів облдержадміністрації.
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О Й  У  Л У З І  Ч Е Р В О Н А  К А Л И Н А  П О Х И Л И Л А С Я 
А Б О  В І Й Н А  Ч Е Р В О Н О М У

Червоний - символ кро-
ві і вогню, бо це - гарячий 
колір. У цьому кольорі зі-
брана вся повнота життя, 
свобода та енергія. Це сим-
вол  любові і страждання.
Червоний колір - символ 
Божої любові до людей, 
до людського роду, бо Син 
Божий заради спасіння лю-
дини  пролив свою червону 
кров.

Червоний колір - це сим-
вол Бога Перуна у дохрис-
тиянські часи.    

Червоний - колір гаря-
чий, тому його сторона 
світу - Південь, а пора року 
- літо, пора доби - полу-
день, напрям - вгору і впра-
во, тобто за Сонцем. Туди, 
де гаряче, де грає і кипить 
кров... Не забуваємо, що 
наші Пращури були Вели-
кими Сонцепоклонниками.

Серед українства мав 
поширення спільний для 
всіх регіонів колір - чер-
воний. Його переважання 
зумовлене прадавніми тра-
диціями, характерними для 
хліборобських народів у 
цілому пов'язаними з куль-
том сонця і культом життя.

Власне, червоний колір 
просякує всю обрядово - 
ритуальну та світоглядну 
систему, набуваючи магіч-
них властивостей. Згідно 
із народними уявленнями, 
червоний колір захищав 
від дії злих сил; звідси чер-
воний хрестик, намальова-
ний біля входу в оселю, як 
оберіг від зовнішніх недо-
брих сил, підфарбування 
призьби, пучечки калини 
понад дверима та вікнами.

Разом з тим червоний 
колір ототожнювався з гар-
ним, веселим і радісним. 
Червоний колір символі-
зував радість народження 
дитини, втіленої у першій 
купелі, до якої додавали 
калини.Червоний колір в 
українській вишиванці - 
символізує нерозривний 
кровний зв'язок, любов, 
рід, тобто все, що спри-
яє зміцненню сімейних 
зв'язків та щасливому по-
дружньому життю. Він до-
мінує на весільних рушни-
ках.  

В народній уяві він ви-
ступає як символ краси, 
здоров'я, радості, добро-
буту, любові. Він має цілю-
щі властивості, охороняє 
від "вроків" та чаклунства. 
Червоні квіти троянди, 
гвоздики та плоди калини 
і горобини допомагають 
від нечисті. Аналогічну дію 
проявляють червоні нитки,  
зав'язані на руці дитини, 
писанки, намисто.

Червоний колір -  знак 
влади і величі. У Візантії 
тільки імператриця могла 
носити червоні чобітки. А 
в Україні червоний колір 
в одязі притаманний для 

всієї її території. Це і по-
яси, і плахти, і спідниці, 
і чоботи, і хустки, і при-
краси, і рушники, і безліч 
побутових речей. Осо-
бливо славиться багати-
ми червоними вишитими 
рушниками Полтавщина, а 
тканими -  Кролевеччина.                         
Червоний колір у палітрі 
кольорів – перший, він від-
повідає нижній кореневій 
чакрі, чакрі тембру життя, 
імпульсу життя. Він най-
активніший, збуджуючий, 
його роль - енергетичне 
підживлення, утверджен-
ня життя, захисту, тобто 
його оберегова функція 
неперевершена. Червоний 
колір символізує  чоловічу 
основу в природі, відпові-
дає стихії вогню, холерич-
ному темпераменту, тому 
він гарячий, зігріваючий.                     
Червоний - це також краплі 
крові, пролитої воїнами за 
рідну землю. На прапорах 
червоний колір символізує 
бунт, революцію, бороть-
бу, незалежність. Прапор 
Руської землі(Київської 
держави) був переважно 
червоний з золотим три-
зубом - двозубом. Прапор 
великого князівства Ли-
товського був червоний з 
золотим тризубоподібним 
знаком, з XV століття - 
червоний з зображенням 
білого лицаря на такому ж 
коні з золотою упряжкою, з 
мечем у правій руці і з бла-
китним щитом з подвійним 
золотим хрестом на лівому 
плечі.   

За козацько - гетьман-
ської доби найвищими 
державними прапорними 
емблемами були дві геть-
манські корогви: перша 
- червона із зображенням 
білого Архистратига Ми-
хаїла і друга - червона із 
зображенням герба того 
чи іншого гетьмана. У XVII  
столітті Гетьманщина ко-
ристувалася різнокольо-
ровими прапорами, однак 
переважав червоний колір. 
Українське козацтво вва-
жало його своїм головним 
кольором. Побита дощами, 
запорошена у походах, за-
димлена у битвах червона 
козацька хоругва стала ма-
линовою, колір якої наві-
чно закарбувався у народ-
ній українській пам'яті.

Гей там, на горі, Січ іде.
Малиновий стяг несе.
Цими рядками з на-

родної пісні навічно вкар-
бовано в нашу історичну 
пам'ять символ Війська За-
порозького, символ укра-
їнської державності в часи 
Гетьманщини.

Козаки під червоною ки-
тайкою ховали своїх геро-
їв - побратимів, гетьманів, 
українського пророка Т.Г. 
Шевченка. Коли Шевчен-

кову труну вранці 8 травня 
1861 року приготували в 
далеку дорогу на дніпров-
ські береги, і петербурзь-
кі українці зрозуміли, що 
вони навік прощаються з 
велетом духу, могила ко-
трого була їм підтримкою 
в чужій стороні, піднявся 
над велелюдним натов-
пом Пантелеймон Куліш і 
проголосив:«Що ж це, бать-
ку Тарасе, ти від'їжджаєш 
на Україну без червоної ки-
тайки, заслуги козацької? 
Чим же ти нижчий від тих 
козацьких лицарів, що чер-
воною китайкою вкрива-
лися, заслугою козацькою 
пишалися? Ні один предок 
твій не сходив з цього світу 
без цієї останньої честі. 

Чи вже ж ти чужим-чу-
женицею вмер на чужині? 
Що ж про нас скажуть на 
Україні, як ми тебе виря-
димо непокритого черво-
ною китайкою?.. Скажуть, 
що й ми такі перевертні, 
як ті дуки, що позабира-
ли козацькі луги і луки... 
Ні, батьку, ще не попере-
водилися діти козацькі! 
Розкиньте ж, небожата, 
червоний цвіт славетний 
на чорній сумній домови-
ні Тарасовій! Отепер їдь, 
Батьку! Нехай земляки зна-
ють, що ми тут, у столиці, 
своєї старовітщини не за-
недбали».

А далі Куліш сказав:
«З'явися, Батьку, серед 

рідного краю під своєю 
червоною китайкою та й 
згромадь навкруги себе 
сліпих, глухих і без'язиких, 
нехай вони із мертвих уст 
твоїх почують твоє без-
смертне слово, та нехай, 
хоч помиляючися, почнуть 
говорити не позиченою мо-
вою!..»

Малинові стяги як сим-
вол козацької державності 
масово з'явилися на мані-
фестаціях українців після 
перемоги Лютневої рево-
люції в Петрограді 1917 
року, під ними поряд з 
жовто-блакитними фор-
мувалися перші україн-
ські національні військові 
з'єднання. Тобто козацький 
колір знайшов відобра-
ження в символіці нової 
України, яку на той час ре-
презентувала Центральна 
Рада.

Червоний колір вико-
ристали у своєму червоно-
чорному прапорі під час 
повстанської боротьби за 
незалежність члени ОУН 
та воїни УПА.

Вони нічого нового не 
придумали.

Вони просто відродили 
традицію Запорізького ко-
зацтва. І ось, докази того, 
що червоно - чорний пра-
пор став побратимом жов-
то - блакитного вже в ті да-

лекі та неспокійні часи - на 
своїй шедевральній картині 
"Запорожці пишуть листа 
турецькому султанові" Ілля 
Рєпін зобразив два прапо-
ри - жовто - блакитний та 
червоно – чорний. Ці стяги 
зображені не мимохідь, на 
них робиться своєрідний 
акцент, адже вони дублю-
ються по обидві сторони 
від центру полотнища.

Прапори змотані, адже 
бойові дії не відбуваються. 
Якщо згадати, що консуль-
тантом Іллі Рєпіна під час 
написання даної карти-
ни був сам Дмитро Явор-
ницький - великий знавець  
українського козацтва, 
відомий історик, то стає 
зрозуміло, що помилка не-
можлива.

Червоно - чорні стяги 
відносять нас до 1890-х ро-
ків до таких країн, як Італія 
та Мексика.

Майже одночасно там 
відбулись повстання гро-
мадян  проти ущемлення 
їх прав та свобод під зна-
менами червоно - чорних 
кольорів.

Саме на їх стягах чорний 
колір означає пряму дію 
(мітинги, стачки, протест), 
а червоний - робітничий 
рух. В радянськічаси усі 
добре знали поняття "рохі-
негра" зі шкільних підруч-
ників - саме так називався 
прапор мексиканського 
повстання. Як зазначає до-
слідник Дональд Ходжес, 
“на прапорі мексикансько-
го Дому робітників  світу 
червона полоска символі-
зує економічну боротьбу 
проти класів власників, а 
чорна - повстанську”.  Під 
такими ж стягами пройшла 
і революція в Іспанії  в 1936 
році. Цей прапор давав 
натхнення людям, котрі 
змучились від рабського 
існування, несправедливої  
тотальної бідності та сва-
вілля багатіїв.

Часто відбувається під-
міна понять і завдяки ста-
ранням комуністичної но-
менклатури  безліч людей 
вважає, що на прапорі ОУН 
чорна полоса має значення 
“смерть”, а червона – “во-
роги”. Насправді ж одно-
думці Степана Бандери та 
Романа Шухевича вважали, 
що чорний колір зображує 
рідну землю, а червоний – 
кров борців, які захищають 
свою родючу чорну землю.  

Пісня, яка стала гімном 
січових стрільців також 
нерозривно пов'язана з на-
шим українським оберегом 
- червоною  калиною:

Ой у лузі червона кали-
на похилилася.

Чогось наша славна 
Україна зажурилася.

А ми тую червону кали-
ну піднімемо,

А ми нашу славну Укра-
їну, гей, гей, розвеселимо!

Традиційна вишиванка 
червоно - чорними нит-
ками наділялася здатніс-
тю оберігати від злого та 
насичувати енергією до 
життя, що добре ілюструє 
текст пісні "Два кольори" 
- "...сорочку мати вишила 
мені червоними та чорни-
ми нитками. Два кольори 
мої, два кольори.Оба на по-
лотні, в душі моїй оба. Два 
кольори мої, два кольори. 
Червоний - то любов, а чор-
ний - то - журба."

Зрозуміло чому під час 
революції 1918 року чер-
воний колір використали 
її вожді, бо це - колір бо-
ротьби. Але інша справа, 
що вони зробили скільки 
злодіянь, а особливо проти 
українців, використавши 
при цьому наш національ-
ний колір. Колись вони 
вкрали назву нашої великої 
держави - Русь, нашу віру, а 
потім під нашим же кольо-
ром знищували українців.

Але пам'ятаємо, що ми 
нащадки великих циві-
лізацій і нас неможливо 
знищити: ні  тоді, а ні за-
раз. Стільки українського 
цвіту розкидано по світу! 
Незавжди навіть вдавало-
ся їм зберегти найцінніше 
- мову. Та глибинний дух 
нації робить  упізнаваним 
співвітчизника навіть у 
найдальших поселеннях. 
Якщо в глухій сибірській 
тайзі ви побачите село, а 
біля будинків - квіти та ка-
лину, знайте: тут живуть 
українці.

Якщо ви зайдете у  мо-
дерний котедж десь у Сас-
катуні і на стіні побачите  
вишиті червоні рушники, а 
в миснику - полив'яні мис-
ки - і тут слід шукати укра-
їнців.Варто протерти  на-
шарування інших культур, 
мов давні фрески у храмі, 
поступлять вічні, нетлін-
ні цінності народу, носієм 
яких, повинен бути кожен 
із нас.

Тож, пам'ятаймо, що до 
національних українських 
символів належать: кали-
на - символ кохання, краси, 
щастя; верба - символ жур-
би; лелека - символ   сімей-
ного затишку і щастя, дідух 
- символ нового року; ви-
шитий рушник - стародав-
ній оберіг дому; червоний 
колір - то любов, а чорний 
- то журба... Синьо-жовта 
національна символіка, яка 
має тисячолітню історію та 
визнана українським на-
родом і світовим співтова-
риством символом україн-
ства.

***
Досліджуючи історич-

ний матеріал, етнографічні, 
культурні, побутові тради-

ції українського народу, ми 
не можемо викинути або 
заборонити  червоний ко-
лір і саме слово червоний з 
нашого життя.

Декому хочеться  вики-
нути слово "червоне" із на-
зви нашого міста. Так, місто 
наше нерозривно пов'язане 
з першими  п'ятирічками 
і періодом індустріаліза-
ції. Але назва "червоно" 
з'явилася набагато пізніше 
революції, громадської ві-
йни, другої світової. Вона 
не пов'язана ні з партійни-
ми з'їздами, ні з роковина-
ми жовтневої революції, ні 
з червоним прапором.

Звернувшись до  топоні-
мічного словника України 
автора М.Янка, ви побачи-
те, що він трактує Черво-
нозаводське, як "місто Лох-
вицького р-ну, Полтавської 
обл. Розтащоване на заліз-
ниці Ромни - Піски. засно-
ване 1928 року у зв'язку з 
будівництвом цукрового 
заводу. Назва від словоспо-
лучення червоний завод, в 
якому підкреслено револю-
ційний символ промисло-
вого міста.До розряду міст 
віднесене в 1977 році." 

В іншому словнику 2014 
року видання "червоне - 
означає революційний, 
радянський", а "заводське 
- поселення, яке виникло 
біля заводу".

Жаль, що цей дослідник, 
навіть, не знає, що в 1928 
році не було ще Червоноза-
водського, а була Сталінка. 
А він і не може знати, бо 
своє дослідження він пе-
реніс з Радянського Енци-
клопедичного Словника, в 
якому також не значиться 
стара назва нашого міста.

Наше місто стало Черво-
нозаводським в 1961 році, 
тоді, коли стало одним із 
центрів  харчової  промис-
ловості з багатьма велики-
ми підприємствами, а не  
з одним заводом, як пише 
автор словника М.Янко.

Ніде на папері не ви-
кладено пояснення нової 
назви. А ми,  корінні чер-
вонозаводчани, знаємо 
декілька версій - по назві 
Червонозаводського райо-
ну м.Харкова (до речі, який 
не підпадає під закон про 
декомунізацію); червона 
цегла, яка була використа-
на для будівництва та дахи 
нових будинків під черво-
ною черепицею(на гербі 
міста саме дахи зображені 
червоним); червоне, бо мо-
лоде і в розквіті.

Перечитавши в цьому ж 
словнику подібні назви, я 
знайшла:Червоне - в Жи-
томирській області, 1737 р. 
Автор пише, що ця назва 
"червоне" в означенні "кра-
сиве".

Червоне - в Сумській об-
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ласті, 1615р., отримало на-
зву також в радянську добу, 
тому автор вважає її рево-
люційною.

Дивлячись на це, мож-
на вважати, що автор дає 
суб'єктивну оцінку цим на-
звам. Бо в інших словниках 
(наприклад Словник Лу-
чика) можна зустріти, що 
Червоне  Житомирської 
області має назву по кольо-
ру грунтів тієї місцевості, а 
Червоне Сумської області 
відповідає "революційний, 
радянський", хоч можли-
вий мотиваційний зв'язок 
з назвою р. Червона пр. Ес-
мані [Іваненко, 216].

Отже різні автори і різні 
версії.

Хоча інститут націо-
нальної пам'яті, взявши 
до уваги різні версії, вніс у 
список населених пунктів, 
що підлягають переймену-
ванню ті населені пункти, 
у назвах яких слово "чер-
воне" з'явилось після 1918 
року.

Тобто, Червоне Жито-
мирської області, не під-
падає під декомунізацію, а 
Червоне Сумської області 
та Червонозаводське Пол-
тавської області - підпадає 
під закон про декомуніза-
цію.

Отже, складається вра-
ження, що в Україні є чер-
воні правильні (на Жито-
мирщині та в м.Харкові) і 
є червоні неправильні  (на 
Сумщині та Полтавщині).

До речі, в самому зако-

ні ніде не згадується, що 
назви, в яких вжите слово 
"червоний", як колір, підпа-
дають під переіменування.

Бо якщо заперечити 
червоний колір - це зна-
чить заперечити тисячоліт-
ню історію і культуру вели-
кого українського народу, 
який всякі зайди хотіли у 
всі часи знищити.

Сьогодні боляче і при-
кро, що до нашого міста 
застосували цей принцип 
правильне червоне і непра-
вильне червоне.

З подачі купки "патрі-
отів" міста", які зараз від-
хрещуються, що, мовляв, 
це не вони, від нашої на-
зви відірвали кусок слова, 
поглумившись над нашою 
громадою.

А громада наша у всі 
часи і в революційні, і у 
воєнні, і у повоєнні і до 
сьогодні залишається ак-
тивною і дружною. А ви 
шановні, "патріоти",  цього 
недооцінили.

Наше місто дало Украї-
ні гідних синів та дочок: у 
роки другої світової війни 
громадян нашого тоді ще 
селища найбільше в районі 
взялося за зброю, щоб за-
хистити країну від німець-
ких загарбників.

І сьогодні у нашому Чер-
вонозаводському 13 жи-
вих ветеранів бойових дій 
другої світової війни; і в 
полум'я афганської війни 
чомусь з нашого району 
кинуто найбільше хлопців 
з Червонозаводського; при-

боркувати "мирний атом" 
на Чорнобильській АЕС 
також забрали з Червоно-
заводського більше ніж з 
інших населених пунктів 
району; сьогодні в зоні 
АТО наших червонозавод-
чан також чомусь більше 
ніж з районного центру.

Червонозаводчани були 
завжди першими у всіх ви-
пробуваннях, які посилала 
доля нашій стражденній 
українській землі.

В 30 - ті роки місто при-
ймало люд, який їхав з усіх 
усюд тікаючи від голо-
ду, будувати новий завод. 
Вони знаходили тут при-
хисток і ту гірку та бажану 
пайку хліба, яка не дала їм 
померти.

В мирну добу наші під-
приємства давали роботу 
не тільки жителям нашого 
міста, Лохвиці а й багатьом  
селянам, які мали тут кра-
щу платню та умови праці 
ніж в колгоспах.

В 1986 році наше місто 
стало прихистком для тих, 
хто приїхав до нас із зони 
відселення Чорнобильської 
АЕС.

Місто і його жителі були 
завжди гостинним і при-
вітним, милосердним до 
всих, хто приїжджав і  се-
лився в ньому.

А сьогодні купка людей, 
які прикриваються наці-
ональним патріотизмом, 
чомусь несуть тільки зло-
бу і неповагу до більшості, 
особливо до старшого по-
коління. Серед вас є ті, які  

говорячи про патріотизм, 
маючи педагогічну освіту, 
чомусь не захотіли працю-
вати в школі і виховувати 
патріотів, а подались до 
бізнесу і торгуючи по непо-
мірним цінах, ви говорите 
про патріотизм.

Серед Вас є ті, що не 
працювали ні одного дня ні 
в якій установі, а шукаєте 
великих посад, навмисно 
реєструєтесь в інших насе-
лених пунктах району, щоб 
платити менші податки, а 
фактично живете тут, ще 
й дурете комунальне під-
приємство, не сплачуючи 
за послуги, "мовляв", я тут 
не живу. Ви записали себе у 
великі люстратори і тільки 
хизуєтесь собою, промов-
ляючи " палкі проповіді", 
на своїх малолюдних зі-
браннях.

Серед вас є ті, кого при-
хистили червонозаводча-
ни, співчуваючи вашому 
горю, після аварії в Чорно-
билі, надавши вам безко-
штовно і без черги  житло, 
а ви тепер звинувачуєте їх 
у тому, що вони несвідомі 
українці.

Серед вас є ті, що при-
мазались до ветеранів 
другої світової, і бігаєте як 
"розумні і красиві" то на за-
ходи, де вшановують тих, 
хто пролив свою червону 
кров за наше місто і  нашу 
Україну, то на  зібрання, 
де поливають брудом всих 
і вся; серед вас є ті, які під 
духом "патріотизму" пи-
шуть скандальні статті; се-

ред вас, як не прикро - па-
нотці, які підтримують вас 
у вашій злобі, а ще серед 
вас є ті, які не є червоно-
заводчанами ні морально 
ні формально, але підпи-
суються, як громада Чер-
вонозаводського і ставлять 
свої вимоги.

І навіть тоді, коли 
з'явиться у нас пам'ятник 
Т.Шевченку і Героям Украї-
ни, переіменуються вулиці, 
ви будете незадоволені, бо 
майже ніхто вас у нашому  
Червонозаводському не 
підтримує, тому вас розпи-
рає злоба.

Ви просто не любите на-
шого рідного міста і його 
мешканців. І так легко і 
бездушно розірвали нашу 
назву. Мені вас жаль.

А все  ж  таки червоний 
колір, хто б, що не говорив, 
- це наш національний обе-
ріг. І може, тому наше місто 
живе, як не важко зараз в 
Україні. А кущ калини по-
біля материнської чи бабу-
синої домівки - це не тільки 
окраса. У ньому глибинний 
зміст. Це наш символ. Наш 
духовний світ. Наша спад-
щина, яка опредметнює 
духовний потяг до рідної 
землі, свого берега, своїх 
традицій.

Тож бережіть наше міс-
то Червонозаводське, бере-
жіть наш символ - червону 
калину, любуйтеся її цвітом 
і плодом. І пам'ятайте, що у 
злих, недобрих людей кали-
на не росте. Будьте добри-
ми і чуйними, посадіть біля 

своїх осель калину. Хай цей 
диво - кущ прикрасить ваш 
дім, хай у ньому соловейко 
зів'є собі гніздечко і співає  
вам пісню про незнищен-
ність нашої малої бать-
ківщини, - Червонозавод-
ського, України та нашого 
українського народу.

P.S. Якщо хто надумає 
звинуватити, що захищаю 
совітський режим, - не ви-
йде. В сім'ї - комуністів не 
було. По батьківській і ма-
теринській лінії сім'ї були 
розкуркулені. По материн-
ській лінії сім'ю в 24 годи-
ни висилали до Сибіру. По 
батьківській лінії прадід 
Василь ("Царство йому 
боже") помер від голоду в 
1933 році, бо забрали на-
віть гарбузи.

В дитинстві, в садочок 
не приймали, бо батьки не 
були колгоспниками, часто 
залишали з сусідкою - бабу-
сею Федоською ("Царство 
їй боже"), від якої знаю і 
про голод, і про те, як за-
бирали все в колгоспи, як 
не можна було тримати ко-
ров і все інше. Тому подвиг 
Павлика Морозова, коли 
прийшла до школи, був 
мені не зрозумілий.

Але про те, що я дізнала-
ся від бабусі,  знала - гово-
рити ніде не можна.

А ще я вдячна селу, яке 
змалечку виховало мене 
любити оте все сільське, 
українське і справжнє.

Л.МАЩЕНКО
секретар ради
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Хто ж відповість?
Як захлинався бій 
останній
І ущухав вогонь атак, 
Упав юнак в Афганістані-
Двадцятирічний мій 
земляк.
Упав, з очей спадали зорі,
Темніла неба пелена...
О, Боже мій, що тільки 
творить
Людьми придумана війна!

Найгостріший спосіб 
або спроба вирішення ви-
никаючих протиріч у по-
глядах, інтересах або цілях 
наших спільних взаємин 
може викликати конфлікт. 
І добре, коли цей конфлікт 
можна вирішити мирним, 
дипломатичним шляхом. 
коли це перестає бути мож-
ливим, більш того, ситуа-
ція стає вкрай загрозливою 
для обох сторін, виникає 
необхідність силового рі-
шення проблеми. Це, на 
жаль, властиво як для про-
стих людських взаємин, так 
і для відносин між цілими 
спільнотами, державами.

Так було в часи велико-
го суспільного утворення 
- Радянського Союзу, в яке 
входило п'ятнадцять рес-
публік і яке  займало одну 
шосту частину суші. Радян-

ський Союз брав участь у 
багатьох військових кон-
фліктах. Один з останніх 
- був конфлікт в Афганіс-
тані. Останню колону ра-
дянських військ з Афганіс-
тану було виведено 15-го 
лютого 1989 року.

Участь держави в цьо-
му військовому конфлікті 
коштувало нам життя біль-
ше  чотирнадцяти тисяч 
наших солдатів і офіцерів, 
здоров'я десятків тисяч 
військових. Будь-яка війна, 
як жорно ламає життя без-
лічі людей.

Поділяючи  всю біль з 
тими, хто втратив на цій 
війні своїх рідних і близь-
ких, дітей і чоловіків, від-
даючи данину поваги всім 
учасникам подібних подій, 

офіційно на законодавчому 
рівні в Україні 15 лютого 
відзначається День вшану-
вання учасників бойових 
дій на території інших дер-
жав.

12 лютого в гля-
дацькому залі МБК №1 
м.Червонозаводському зі-
бралися жителі нашого 
міста, щоб вшанувати вої-
нів - інтернаціоналістів та 
воїнів - учасників війни на 
сході нашої держави, яку 
називають в Україні АТО.

З давніх-давен укра-
їнський народ підтримує 
священну традицію вкар-
бовувати у свідомість при-
йдешніх поколінь пам'ять 
про бойові подвиги кращих 
доньок і синів, які сповна 
виконали свій військовий 

обов'язок.
Правда про афганську 

війну...Вона різна. Нерідко 
хвороблива й гірка. 27 ро-
ків, що пройшли, об'єднали 
колишніх бійців - інтерна-
ціоналістів у одну родину, 
де біль одного віддається 
болем в інших, а радість 
стає загальним почуттям.

Афганська війна... Бруд-
на, неоголошена... А хіба ві-
йни можуть бути чистими? 
Кожна несе смерть, інвалід-
ність, одягає в жалість ти-
сячі сердець, материнських 
сердець. У війни холодні 
очі... У війни свій рахунок, 
своя безжалісна арифмети-
ка...

Україна на афганській 
війні втратила близько 4 
тисяч молодих хлопців, 6 
тисяч стали інвалідами, ще 
72 залишилися у полоні або 
пропали безвісти. 

І без імен помолимось за 
них,

За трошки вдачі світлої, 
простої.

В час зрад страшних і 
втрат таких гірких,

І без імен вони для нас - 
герої.

Пам'ять про тих, хто пі-
шов із життя на чужій зем-
лі і на українському сході 
вшанували хвилею мовчан-

ня.
Зі щирими та сердеч-

ними словами привітання 
до воїнів - інтернаціона-
лістів та учасників АТО 
звернувся міський голова 
В.Сидоренко. Він нагадав, 
що в нашому місті є тра-
диція кожного року честу-
вати учасників бойових дій 
в інших державах, у цьому 

році ми також вшановує-
мо учасників АТО, тих, хто 
загинув під час Революції 
Гідності. Ми підтримуємо 
всіх тих, хто виконав вій-
ськовий обов'язок перед 
Батьківщиною, не боячись 
труднощів і не ховаючись 
за чужими спинами. Місь-
кий голова побажав воїнам 

СТОР. 8 >>



ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ВІСНИК
Засновник — Червонозаводська міська рада

Реєстраційне свідоцтво ПЛ № 1134-391Р від 05.01.2015 року

Відповідальний за випуск — Лариса МАЩЕНКО
Відповідальний за набір — Людмила ДОБРОХЛІБ
Відповідальний за верстку — Віталій ФЕСУН

Друк: ТОВ видавництво «Миргород»,
37600, м.Миргород, вул. Кашинського, 21
Замовлення:

Адреса в інтернеті: www.ch-zavodska-mr.gov.ua
Адреса редакції: 37240, м.Червонозаводське, вул.Леніна, 4/16
Телефон для довідок: 3-56-92
Факс: 3-70-87
Е-пошта: ch.zavodska.mr@gmail.com
«Червонозаводський вісник» виходить щомісячно
Тираж 900 примірників

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ВІСНИК8 www.ch-zavodska-mr.gov.ua

щастя, здоров'я і всього самого  доброго.
До учасників бойових дій звернулася голова районної 

спілки ветеранів війни в Афганістані Л.М. Параскевич. 
Вона з добрими і теплими словами, по материнському, 
звернулася до своїх побратимів. Вона сказала, що серед-
овище смерті кристалізує життя. Афганістан став другим 
народженням для воїнів. Заручниками політики стали 
наші солдати, за плечима яких Чехословаччина, Угорщи-
на, Югославія, Ірак, Єгипет, Чечня, Афганістан.

124 наших земляки брали участь у найбільшому зброй-
ному конфлікті в Афганістані. Чотири наших земляки по-
клали своє життя на чужині.

Час найкращий лікар, але і він не в силі загоїти рани 
моїх побратимів. На кожне покоління випала війна. Сьо-
годні вже наші діти боронять Україну.

Любов Миколаївна побажала воїнам землякам щастя, 
тепла, добра та миру.

Міський голова подякував ветерану війни в Афганіс-
тані, що пройшов горнило війни, Валерію Пересаді - учас-
нику святкового концерту; всім  аматорам сцени МБК №1 
(директор Сидоренко В.Д.) та танцювальному колективу 
"Веселка" (кер. Ю.Краснолуцька).

Свято для наших земляків - учасників бойових 
дій підготували колективи художньої самодіяльнос-
ті МБК №1: директор В.Сидоренко, художній керівник 
Н.Мірошник, Т.Шкурко, ведучі Р.Білик та Р.Потапенко, 
виконавці А.Боденко, Л. Руденко, М.Клочко, А. Сав-
ченко, Л.Пшенична,  Н.Попова, Х.Синящик, Н.Шкурко, 
В.Карбан, В.Червоненко, а також народний хореографіч-
ний колектив "Веселка" (кер. Ю.Краснолуцька), народний 
хореографічний колектив "Пролісок" (кер.С.Панасенко), 
народний духовий оркестр (кер. О.Шеффер).

Л.МАЩЕНКО 
секретар ради

М И  З Н О В У  – 
Н А Й К Р А Щ І !

11-14 лютого 2016 року у м.Прилуки (Чернігівська обл.) 
проходив XV Міжнародний молодіжний фестиваль «Мис-
тецькі барви-2016». Народний аматорський ансамбль 
танцю «Веселка», який уже впізнають навіть там, став 
лауреатом І премії «Народної хореографії» !!!! І  цьогоріч 
не вдалось нікому скласти серйозну конкуренцію – отже 
кубок і впевнена перемога знову в Червонозаводському!!! 

Дякуємо за фінансування та підтримку депутатському 
корпусу Червонозаводської міської ради, міському голові 
Сидоренку В.В., батькам учасників колективу та групі під-
тримки, яка всі дні знаходилась поруч та тримала за нас 
кулаки! Ми знову – найкращі!!!!!

Ю.КРАСНОЛУЦЬКА керівник колективу

Н А С Т І Л Ь Н И Й 
Т Е Н І С

Уже дев’ятий рік поспіль в перші дні нового року в 
спортивному залі Лохвицького технологічного техні-
куму Полтавської ДАА відбуваються змагання з на-
стільного тенісу серед учнівської та студентської молоді 
м.Червонозаводське на «Кубок міського голови». 

В змаганнях цього року брали участь 31 спортсмен. З 
них десять представники студентства технікуму. Турнір 
проходив в трьох вікових групах: в першій віковій групі 
участь приймали юнаки 1999 року народження і старші, 
в другій групі – юнаки 2000 року народження і молодші, в 
третій групі – дівчата.

В першій групі призові місця розподілилися таким чи-
ном:

І місце – Маляренко Євгеній – студент Лохвицького 
технологічного технікуму Полтавської ДАА;

ІІ місце – Поркуян Юрій – студент студент ПТУ №32 
м.Червонозаводське;

ІІІ місце – Сучян Хачик – студент ПУЕТ м.Полтава.
В другій групі переможцями стали:
І місце – Мащенко Богдан – учень ЧСШ І-ІІІст. №2;
ІІ місце – Бей Олександр – учень ЧСШ І-ІІІст. №2;
ІІІ місце – Ковтун Антон – учень ЧСШ І-ІІІст. №2;
В змаганнях серед дівчат у третій групі переможцями 

стали:
І місце – Царицина Наталія - студентка Лохвицького 

технологічного технікуму Полтавської ДАА;
ІІ місце – Трикова Олена - студентка Лохвицького тех-

нологічного технікуму Полтавської ДАА;
ІІІ місце – Тетірка Тетяна - студентка Лохвицького ме-

дичного училища.
Спонсором змагань виступила Червонозаводська місь-

ка рада.
Переможці та учасники турніру відзначені нагородами, 

перехідними кубками, грамотами та солодкими призами.
Директор технікуму В.М.Корнієнко, міський голова 

В.В.Сидоренко та судді змагань побажали спортсменам 
перемог у наступних турнірах, стійкості і мужності в до-
сягненні мети, успіхів у навчанні.

К.ТЕРНОВИЙ 
керівник фізичного виховання

В Д А Л И Й  С Т А Р Т
Непогано розпочали новий календарний рік боксери 

клубу «Алекс» м.  Червонозаводського.
На чемпіонаті Полтавської обл. з боксу, який пройшов 

у м. Кременчук з 21 по 24  січня цього року,
Вихованці тренера Оніщенка О.А.  здобули перемогу у 

віковій групі «школярі»- Лесик Сергій в вазі 41.5кг, у віко-
вій групі «юніори»- Оніщенко Руслан у вазі 54 кг.

В подальшому наші боксери будуть захищати честь 
Полтавської області на регіональних чемпіонатах України.

О.ОНІЩЕНКО, тренер

П І Д Г О Т О В Ч І 
К У Р С И

В Лохвицькому технологічному технікумі Полтавської 
державної аграрної академії розпочали роботу підготовчі 
курси.

Мета підготовчих курсів – дати майбутньому студен-
ту фундаментальну початкову підготовку, розвинути в 
нього тверді навички самостійного та творчого рішення 
складних задач, незалежно від характеру майбутніх ви-
пробувань.

Підготовка здійснюється за програмою вступних іспи-
тів  з української мови та математики для вступників на 
базі 9 та 11 класів та є вагомою допомогою абітурієнтові в 
підготовці до успішного вступу в технікум.

Особам з числа орієнтованої молоді, які в рік вступу 
закінчили підготовчі курси Лохвицького технологічного 
технікуму, для вступу до цього технікуму на навчання на-
раховуються додаткові бали за результатами підсумкової 
атестації.

В цьому році слухачами підготовчих курсів стали учні 
Червонозаводської ЗОШ №1, Червонозаводської ЗОШ 
№2, Лохвицької ЗОШ №1, Лохвицької ЗОШ №2 (Лохвиць-
кий р-н), Богодарівської ЗОШ (Чорнухинський р-н), Во-
лошнівського НВК та Андріяшівської ЗОШ (Роменський 
р-н).

Заняття проводяться щосуботи з 9.00.
Підготуйся до вступу - стань сухачем підготовчих курсів!  

ЛОХВИЦЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ 
оголошує прийом студентів на 2016-2017 н.р. 

На базі 9 кл. молодший спеціаліст за спеціальностями:
- Харчові технології (спеціалізація: «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів»  
«Зберігання і переробка зерна», «Бродильне виробництво і виноробство»);
- Галузеве машинобудування (спеціалізація: «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»).
Вступні іспити: українська мова (диктант), математика (письмове тестування).
На базі 11 кл. молодший спеціаліст за спеціальностями:
- Харчові технології (спеціалізація: «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових 
концентратів»,«Зберігання і переробка зерна», «Бродильне виробництво і виноробство»);
- Галузеве машинобудування (спеціалізація: «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»).
Сертифікати ЗНО, видані у 2016 р.: українська мова та література, біологія, хімія, математика
Чекаємо Вас за адресою:
37240, вул. Матросова, 39, м. Червонозаводське, тел. (05356)3-54-58, 3-54-54, 3-54-46, www.lttpdaa.com.ua
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