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Д О  Н А С  В  Г О С Т І  З А В І Т А Й

Шановні заводчани!

Відходить у історію ще один рік, сповнений надій і 
тривог, перемог та складних випробувань, здолання пе-
решкод та здійснення планів.

Незважаючи на життєві труднощі, місто успішно до-
лало проблеми, нарощувало показники соціально-еко-
номічного розвитку, створювало комфортне середовище 
для життя кожного з нас.

Маю надію, що любов до нашого спільного дому, 
прагнення зробити його кращим буде і надалі слугувати 
головним пріоритетом на майбутнє.

Напередодні Нового року прийнято загадувати ба-
жання і вірити, що вони обов’язково здійсняться.

Нехай же усі бажання, які Ви зберете у Новорічну ніч, 
якнайповніше реалізуються і збудуться вже у найближ-
чому майбутньому.

Бажаю вам, шановні земляки, щасливого Нового 
року! Нехай він принесе в кожну сім`ю здоров`я та бла-
гополуччя, спокій та добробут.

Нехай здоровими та щасливими будуть ваші діти та 
батьки!

Нехай 2017 рік принесе нашому місту достаток, ста-
більність та процвітання, а кожному з нас, в першу чергу, 
здоров’я, любов та злагоду.

Нехай тепло різдвяної свічки зігріває Ваші серця про-
тягом усього року.

Будьте щасливі! Будьте успішні!
З Новим 2017 роком! З Різдвом Христовим!

З повагою міський голова 
В.СИДОРЕНКО

Прийміть щирі вітання 
з Днем Святого Миколая 
– одним з найсвітліших і 
найрадісніших свят. З його 
приходом кожна людина 
сподівається на своєрідне 
диво та здійснення запові-
тної мрії. На нього чекають 
мільйони малюків в усьому 
світі, адже, окрім подарун-
ків, він приносить у кожну 
оселю радість, надію та лю-
бов. І ми, дорослі,  подба-
ли, щоб це свято залишило 
приємну згадку в душах на-
ших діточок, посіяло зерно 
любові до ближнього та 
поваги до прадавніх тради-
цій.

«Миколайчик, Мико-
лай, до нас в гості завітай» 
- саме під таким девізом 
19 грудня  в міському бу-
динку культури №1 відбу-
лося дитяче свято до Дня 
Св.Миколая. Дійство роз-
почалося з театралізації, 

яка перепліталася з художніми номерами, 
під час яких маленькі мешканці нашого 
міста демонстрували свої мистецькі та-
ланти. Вони виконували  таночки  ангелів,  
зірочок, чортенят, співали новорічних пі-
сень, виконували інструментальні п’єси, 
ділилися власною поетичною творчістю. 

Всього у заході взяло учать більше 220 
дітей. Це колективи МБК№1 (кер. Ю.В. 
Краснолуцька, І.М. Пронь, Т.І. Якименко, 
В.П. Журавель,   Л.В. Лобецька, О.Г. Шеф-
фер, Н.В. Росла), ЗОШ №1 (кер. Р.М. Білик, 
Ю.А. Кибкало, О.М. Стельник); ЗОШ№2 
(кер. Л.П. Голінченко, С.А. Рибальська,  
П.М. Сеник); та дитяча музична школа 
(кер. Н.О. Чабак, О. Назаренко). 

Ми сподіваємось, що це свято 
обов’язково стане традиційним. Бо ж хто 
краще за Святого Миколая уміє подарува-
ти диво маленькому серцю? Святий Ми-
колай здавна опікується дітками. За гарні 
справи він приносить їм подарунки, а за 
погані - може й різочку під подушку по-
класти. Хоча немає дітлахів, яким би по-
трібна була різка, адже вони наполегливо 
працюють над собою, кожного дня робля-
чи маленькі подвиги.  А дорослі, в свою 

чергу, стараються частіше організовувати 
для малечі різні свята, огортаючи їх те-
плом своїх сердець, розумінням, щирістю 
та любов’ю. 

Свято  тривало дві години і під час ви-
ступів всі учасники отримували солодкі 
подарунки, які підготував  наш головний 
спонсор – Заводська міська рада. Також 
слова вдячності хочеться висловити і при-
ватним підприємцям міста, які теж допо-
могли в організації проведення свята.

Не знаємо, наскільки Ви були чемні, але 
впевнені, що Миколай не обминув і вас 
зі своїми подарунками!Сподіваємося, він 
зробить Ваше життя кращим і веселішим, 
освятить найкращими людськими чесно-
тами і благословить на добрі справи!

Тож нехай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у Вашу хату
Добробут,радості багато.
Розбудить приспані  надії,
Зігріє гумором любов’ю,
І принесе усім здоров'я!!!

І.ПРОНЬ 
художній керівник №1

4 стор.3 стор.2 стор.
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Щозими до міста Заводського прибу-
ває Святий Миколай щоб привітати учнів 
середніх шкіл з настанням зимових свят і 
роздати їм подарунки. Цього року він, вже 
традиційно, завітав до Заводської серед-
ньої школи №2.

Школярів також привітала  керівник фі-
лії Лохвицького РЦСССДМ в м.Заводське 
Горбенко Юлія Анатоліївна.

Учні школи - Чернець Ю., Горбенко Ю., 
Міняйло М., Іващенко Я., ГребецьД., Труш 
О., Лихварь О., Горбенко Д. - були ведучи-
ми літературно – музичної композиції «Із 
неба в український край іде зимовий Ми-
колай», яку підготувала Заводська міська 
бібліотека №1. Спочатку до діток, а це були 
учні 1-х – 4-х класів, вийшли Янголи і про-
читали їм вірші. Далі налетів зимовий Ві-
тер, який порозмітав усі замети, всі шляхи 
і перелоги, щоб звільнити дорогу Святому 
Миколаю і він швидше прийшов до дітей. 
А назустріч побігли Яринка і Тарасик і 

привели Миколая прямо до вітальної зали. 
Учні прочитали вірші для нього і затанцю-
вали. А він привітав їх та звернувся ось  з 
такими словами:

Бачу я, ви добрі діти –
Буде з того Бог радіти!
Хай же вам, мов сонце світить,
Захищає, мов покров,
Божа ласка та любов!
Не за плату-нагороду,
А тому, що чесні зроду,
Що шляхетні, не пусті,
Правді служите святій.
А далі янголята розвантажили санчата 

повні подарунків  і  розпакували гостинці -  
шоколадні цукерки та шоколадки –  і роз-
дали дітям, без уваги не залишився  жоден 
учень.

На якийсь час всі присутні у вітальній 
залі поринули у чудесний світ казки.

Л.ЄРМАКОВА 
завідувачка міської  бібліотеки №1

« Т Е Р Е М О К » 
В  О Ч І К У В А Н Н І  С В Я Т

Напередодні зимових свят, які з нетер-
пінням очікує малеча,  рекреації дитячого 
садка «Теремок» навіюють відчуття чарів-
ної казки.

Білосніжний Сніговик та заворожена 
Баба Яга, причаївшись за крижаною заві-
сою, зустрічають гостей  біля центрально-
го входу. Поруч розміщені рукотворні зи-
мові пейзажі, виготовлені з різноманітних 
підручних метаріалів. Це роботи родини 
Бухалів, які щоразу дивують відвідувачів 
установи своїм талантом. 

Дякуючи фінансовій підтримці Завод-
ської міської ради, Новорічна ялинка сяє 
різнобарвними кольорами на фоні цен-
тральної стіни, що нагадує блакитний не-
бокрай, а під стелею, наче пелена сніжи-
нок,  застигли у повітрі прозорі вогники.

Творча група педагогічного колективу 
до оформлення приміщень перед святами 
завжди підходить креативно. Сьогодні на 
різних сайтах Інтернет-простору  мож-
на віднайти велику кількість інформації 
з оформлення інтер’єру, але не кожен ра-
ціонально використає побачене і втілить 
його в реальність. Вихователь-методист 

А.В.Заславець не просто перейнялася віді-
браним матеріалом, а й зацікавила колег, 
провівши майстер-клас з виготовлення 
ялинкових прикрас. Так з’явилися кульки 
з ниток, крижинки з пінопласту, об’ємні 
сніжинки з паперу, ліхтарики з картону. 

На почесному місці у центрі кола, що 
утворили веселі тваринки 12-річного ци-
клу, красується символ 2017 року – Півень, 
котрий запрошує вихованців, тат і мам, ді-
дусів і бабусь на  святкові дійства.

Незабаром закружляє у Новорічному 
хороводі дітвора, котра порадує Діда Мо-
роза й Снігуроньку  дзвінкими піснями, 
веселими іграми та чудовими віршами. А 
за це, звісно ж, маленькі  артисти отри-
мають подарунки, які традиційно безко-
штовно надає Заводська міська рада.

Тож і дітлахи, і родини вихованців, і 
працівники дитячого садка в очікуванні 
Новорічних свят, які принесуть усім  весе-
лий настрій й  приємні сюрпризи. 

З прийдешнім Новим роком!
 

О.ДРОБ’ЯЗКО 
завідувач ДНЗ «Теремок»

З А В Е Р Ш А Л Ь Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я  П Р О Е К Т У 
« С У С П І Л Ь Н А  П І Д Т Р И М К А  Р Е Ф О Р М И  М І С Ц Е В О Г О 

С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я .  У К Р А Ї Н С Ь К А  М Е Р Е Ж А  К Л У Б І В 
Г Р О М А Д С Ь К О Г О  Д І А Л О Г У »

Конференція для поширення досвіду 
українських Клубів громадського діало-
гу і “Школи сільського підприємництва в 
Україні”, яка пройшла в Черкасах 5-6 груд-
ня 2016 року, стала своєрідним підсумком 
обох проектів, які завершили свою роботу 
в Україні. Її метою стало також оцінюван-
ня проектів, поширення досвіду “Школи 
сільського підприємництва” та інтеграція 
учасників “Школи” з лідерами  Клубів гро-
мадського діалогу. Адже, як неодноразово 
зауважували учасники конференції, згада-
ні проекти дуже пов’язані, бо в сільській 

громаді організувати таку діяльність, як 
слухачі „Школи сільського підприємни-
цтва” – це теж різновид громадського діа-
логу. А ефективне громадське суспільство 
– спільний результат обох проектів.

Участь у роботі конференції взяли 
польські експерти, задіяні в роботі двох 
проектів, – Пшемислав Фенрих, Вацлав 
Ідзяк, Марек Штарк, Збігнєв Плюта, а та-
кож Ева Радановіч.Заводську міську раду 
представляли Мащенко Л.та Доброхліб Л.

„Коли відбувається децентралізація в 
Україні, мусимо мати усвідомлення, що 

самоврядування – це перш за все вміння 
співпрацювати один із одним у громаді. 
Це суспільний капітал, – сказав керівник 
проекту Клубів громадського діалогу Пше-
мислав Фенрих. – Солідарність неможлива 
без діалогу, а його неможливо навчити в 
шкільних аудиторіях. Без практики діало-
гу, без уміння слухати й говорити всі де-
кларації будуть порожнім звуком”.

21 Клуб працює в 21 місцевостях у 9 
областях України, проведено загалом 110 
зустрічей та інших громадських заходів у 
справах, важливих для локальних громад, 

35 лідерів пройшли навчання у Школі гро-
мадського діалогу  „Суспільна підтримка 
реформи місцевого самоврядування. Ме-
режа Клубів громадського діалогу” впро-
довж 2016 року.

Також учасники конференції перегля-
нули фільм „Простір діалогу”, створений 
відомим черкаським журналістом Олексі-
єм Хуторним у рамках проекту КГД. 

Учасники конференції візуально пред-
ставили підсумки роботи своїх Клубів. 
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А у форматі дискусійних столів обгово-
рили досвід проектів у нових формах ак-
тивізації громадськості та сільського під-
приємництва. Теми сімох дискусійних 
столів:нові форми громадської активнос-
ті та сільського підприємництва; які нові 
форми активізації громадськості та під-
приємництва вдалося проявити і застосу-
вати в клубах та Школі? які риси, вміння та 
навички в процесі запровадження нових 
форм громадської активності та підпри-
ємництва повинен мати тренер навчання 
через діяльність? що таке навчання через 
діяльність? чого навчанням через діяль-
ність не вдається досягти і як заповнити ці 
прогалини? місцеві осередки компетенції 
— їх цінність в процесі запровадження но-
вих форм сільського підприємництва. Що 
дають на практиці? Як цей підхід застосу-
вати в клубах? клуби громадського діалогу 
— чому навчили підготовка та проведення 
зустрічей? активізація громадськості та 
сільського підприємництва — як найкра-
ще використати досвід 2016-го в наступ-
них роках в мережі Клубів та Школі сіль-
ського підприємництва?

Під час другого дня конфренції учас-
ники ознайомилися з такими питаннями: 
започаткування і підтримка нового сіль-
ського підприємництва (тренери Олена 
Бородіна, Вацлав Ідзяк, Збігнєв Плюта), 
від Еви Радановіч дізналися про роботу 
авторської школи в Польщі, дуже гаряче 
подискутували про мову, якою слід вести 
діалог.

Далі представники обох проектів об-
мінялися міркуванням і враженнями від 
роботи один одного.

У завершенні конференції лідерам Клу-
бів громадського діалогу, а також слухачам 
та тренерам Школи сільського підприєм-
ництва були видані сертифікати. Радше, 
це сертифікати командам Клубів, бо ж із 
кожним лідером працювало разом коло 
активістів.

„Цей сертифікат засвідчує новий етап 
вашого життя. Мені б дуже хотілося, аби 
ви згадували, що робили це з задоволен-
ням і душею, що ця робота була в радість”, 
– підкреслила Олена Газізова з Інституту 
демократії імені Пилипа Орлика.

Л.ДОБРОХЛІБ
Фахівець зі сталого розвитку

Про внесення змін до бюджету на 2016 рік

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

ВИРІШИЛИ: 1. Збільшити доходну частину загального фон-
ду бюджету на 2016 рік по доходах в сумі 250 000,00 грн., в тому 
числі:

-  по коду доходів 18010600 «Орендна плата з юридичних 
осіб» 250 000,00 грн.

2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету 
на 2016 рік по видатках в сумі 250 000,00  грн., в тому числі: 

- КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл, селищ» КЕКВ 3610 «Суб-
сидії та поточні трансферти підприємствам (установам, органі-
заціям)» в сумі 250 000,00 грн. на погашення заборгованості по 
наданих послугах з благоустрою міста КП «Комунсервіс».

3. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис 
бюджету по кодах функціональної класифікації та по кодах еко-
номічної класифікації бюджету на 2016 рік згідно довідок.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

15 грудня 2016 року рішення №1

Д О К У М Е Н Т И
РІШЕННЯ РАДИ    

Про затвердження Проекту «Створення центру надання 
адміністративних послуг в адміністративно – територіальній 

одиниці м.Заводське»

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

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Проект «Створення центру на-
дання  адміністративних послуг в  адміністративно – територі-
альній одиниці м.Заводське» на 2017 рік в сумі 1 476 167 грн.

2. В разі отримання фінансування на виконання Проекту з 
Державного Фонду Регіонального Розвитку передбачити в місь-
кому бюджеті на 2017 рік співфінансування в сумі 148 000 грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

15 грудня 2016 року рішення №25

РІШЕННЯ РАДИ    

Про затвердження Положення про громадський бюджет 
(бюджет участі) у місті Заводському

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», з метою впровадження інноваційних ме-
ханізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського 
бюджету м. Заводського та розвитку демократичного процесу 
обговорення громадою напрямів використання бюджетних ко-
штів. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Положення про громадський 
бюджет (бюджет участі) у місті Заводському (далі – Положення), 
що додається.

2. Забезпечити оприлюднення цього рішення на сайті міської 
ради та в газеті «Червонозаводський вісник».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по-
стійну комісію міської ради з питань стратегічного розвитку, 
планування, бюджету і фінансів (Барановського Р.І.) та заступ-
ника міського голови – Добрулю С.В.

В.СИДОРЕНКО
міський голова

23 грудня 2016 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ    

РІШЕННЯ РАДИ    

Про затвердження міського бюджету на 2017 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та беручи до уваги 
рішення Лохвицької районної ради «Про районний бюджет на 
2017 рік» від 23.12.2016 року.

ВИРІШИЛИ: 1. Визначити на 2017 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 28 070,0 тис. грн., в тому 

числі доходи загального фонду міського бюджету 27 350,0 тис. 
грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 720,0 тис. 
грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 28 070,0 тис. грн., в тому 
числі видатки загального фонду бюджету 23 461,0 тис. грн., ви-
датки спеціального фонду бюджету 4 609,0 тис. гривень;

- профіцит міського бюджету у сумі 3 889,0 тис. грн., в тому 
числі загального фонду міського бюджету 3 889,0 тис. грн., на-
прямком використання якого визначити передачу коштів із за-
гального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згід-
но з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3 889,0 
тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядни-
кам коштів міського бюджету на 2017 рік , у тому числі по загаль-
ному фонду 23 461,0 тис. грн. та спеціальному фонду 4 609,0 тис. 
грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів 
міського бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з 
додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких 
буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно 
з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету 
у сумі 100,0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального 
фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною струк-
турою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
- нарахування на заробітну плату (код 2120);
- забезпечення продуктами харчування (2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2260);
- поточні трансферти населенню (код 2270).
8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на 

реалізацію місцевих програм
згідно з додатком №6 до цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України 

надати право міській раді отримувати у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів бюдже-
ту, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загально-
го фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок 
коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах 
без нарахування відсотків за користування цими коштами з 
обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 
періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити 
в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених за-
конодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати на проведення розрахунків за електричну енер-
гію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити 
ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 
кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бю-
джетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 
2017 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бю-
джетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального 
фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надхо-
дження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального 
фонду міського бюджету на 2017рік у частині фінансування є 
надходження, визначені ст.71 Бюджетного кодексу України.

14. Перерозподіл видатків в межах загального обсягу голов-
ного розпорядника коштів, що призводить до зміни затвердже-

СТОР. 4 >>
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них бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється за рішенням 
міської ради.

15. В процесі виконання міського бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим подан-
ням головного розпорядника, здійснюється перерозподіл видатків за економічною класифікацією 
в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах 
бюджету Заводської міської ради.

16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
В.СИДОРЕНКО

міський голова 
23 грудня 2016 року рішення №1

<< СТОР. 3

17 грудня 2016 року в Заводській дитячій музичній школі пройшов перший шкільний 
конкурс юних композиторів "Створюємо музику". Участь в ньому взяли учні музичного 
відділення нашої школи.

Творчий доробок юних обдарувань склали інструментальні та вокальні твори. Висту-
пи конкурсантів пройшли в теплій творчій атмосфері, а глядачі нагородили їх щирими 
оплеками.

Поважне журі конкурса в складі заступника директора школи І.М.Ковтун, завідуючої 
відділом теоретичних дисциплін М.К. Стеценко та завідуючої відділом фортепіано О.В. 
Кононової, прослухали конкурсну програму у виконанні юних авторів, підвівши підсум-
ки визначили переможців.

I місце здобула учениця 3 класу Самофал Ельвіра, клас гітари (викладач Бондаренко 
Т.А.).

II місце поділили між собою учениці 3 класу Миколенко Анна, клас бандури (викла-
дач Назаренко О.Г.) та Савченко Віталіна, клас гітари (викладач Возняк В.І.).

III місце - учні 2 класу Полонський Данило, клас фортепіано (викладач Кононова О.В.) 
та Соляник Євгеній, клас гітари (викладач Возняк В.І.).

Подяками дирекції школи нагородженні: Усяка Марія, 2 клас; Кравченко Жанна, 3 
клас; Мамчур Яніна, 3 клас;Король Валентина, 7 клас; Шегута Анастасія, 1 клас.

Всі учасники конкурсу отримали солодощі.
Ж.МИКИТЕНКО

директор Заводської ДМШ

Виконавчий комітет Заводської міської ради оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади провідного спеціаліста з гуманітарних питань.

До участі в конкурсі запрошуються особи, які є громадянами України, вільно 
володіють державною мовою, мають повну вищу освіту з освітньо - кваліфіка-
ційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі 
на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в 
органах місцевого самоврядування не менше 3-х років, вміння працювати з пер-
сональним комп'ютером.

Для участі в конкурсі подається заява на ім'я голови конкурсної комісії, до 
якої додаються: заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними до-
датками, дві фотокартки розміром 4x6 см, копії паспорта, документів про освіту, 
військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов'язаних), декла-
рація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 
рік за формою, передбаченою ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції".

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з 01 січня 2017р. в 
кабінеті керуючої справами виконкому Заводської міської ради.

Довідки за телефоном 3-56-92

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення 
виконавчого комітету міської ради «Про погодження вартості послуг 
по утриманню торгового місця на Червонозаводському комунальному 
ринку

Керуючись ст. 28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши та врахувавши клопотання директора Червоноза-
водського комунального ринку  від 21.12.2016 року №24 

ВИРІШИЛИ: 1. Погодити з 01.02.2017 року вартість послуг по утри-
манню одного торгового місця (2кв.м) на Червонозаводському комуналь-
ному ринку – 7,00 грн. 

2. Рішення виконавчого комітету від 18.01.2011 року №18 «Про погод-
ження вартості послуг по утриманню торгового місця на ринку» вважати 
таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника 
міського голови Добрулю С.В.

ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ  ГОСПОДАРЮВАННЯ МІСТА!
Виконавчим комітетом розроблено проект регуляторного акту «Про по-
годження вартості послуг по утриманню торгового місця на Червоноза-
водському комунальному ринку» 
Проект рішення  розміщено в газеті «Червонозаводський вісник», а  аналіз 
регуляторного впливу на сторінці в мережі Інтернет: www.ch-zavodska-
mr.gov.ua/content/regulatory.html
Усі зацікавлені особи можуть надавати свої пропозиції та зауваження в 
термін до  26.01.2017 року до виконавчого комітету Заводської міської 
ради.

ЛОХВИЦЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Оголошує прийом студентів на 2016-2017 навчальний рік за денною та 
заочною формою навчання за спеціальностями, на базі 9 та 11 кл., CПТУ,  
молодший спеціаліст:

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
- «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових 

концентратів»
- «Зберігання і переробка зерна»
- «Бродильне виробництво і виноробство»
ГАЛУЗЕВЕ  МАШИНОБУДУВАННЯ
«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»

На базі СПТУ термін навчання скорочується на 1,5-2 роки.
Після закінчення навчального закладу випускники отримують пер-

спективи працевлаштування за обраною спеціальністю і продовження 
навчання у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за скороченим на 1 чи 2 роки терміном навчан-
ня за технічними, економічними, правовими, гуманітарними напрямами 
підготовки без сертифікатів ЗНО.

Шановні випускники шкіл та ПТУ, запрошуємо Вас на  підготовчі курси. 
За результатами підсумкової атестації слухачам курсів будуть нараховані 
додаткові бали при вступі.


