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2016 рік – це перший рік сьомого скли-
кання нашої Заводської міської ради та 
одинадцятий рік моєї роботи на посаді 
міського голови.

Відповідно до Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» я звітую 
про свою роботу та роботу нашої ради пе-
ред громадою міста.

2016 рік був не простий у політичному 
та фінансовому плані.

Але чимало добрих справ нам вдалося 
зробити у нашому місті.

Сьогодні склалася сприятлива та кон-
структивна атмосфера взаємодії депутатів 
міської ради, районної та обласної рад, під-
приємств, установ та підприємців міста.

Завдяки спільним практичним діям 
були виявлені проблемні питання існуван-
ня і розвитку нашого міста та намічені на-
прямки і етапи їх вирішення. І, як наслідок, 
все, що зроблено в місті – це колективна 
праця міськвиконкому та депутатів ради.

Фінансова та інвестиційна діяльність
Бюджет

За результатами 2016 року загальний 
обсяг доходної частини бюджету міста За-
водського склав 22 854 741 грн.

З них: доходи загального фонду – 
21 505 185 грн., в тому числі власні доходи 
17 924 785 та субвенції з районного бюдже-
ту 3  580  400, доходи спеціального фонду 
1 349 556.

Найсуттєвішими джерелами доходної 
частини бюджету у звітному періоді є:

1. Орендна плата за землю з юридичних 
осіб  12 461 261 грн.;

2. Єдиний податок з фізичних осіб  
1 254 633 грн.,

3. Акцизний податок 1 599 603 грн.;
4. Земельний податок з юридичних осіб 

1 165 850 грн.
В порівнянні з 2015роком обсяг влас-

них коштів загального фонду бюджету 
міста склав 17 924 785 грн. (або більше на 
8 501 116 грн.).

Видатки за 2016 бюджетний рік склали 

№ п/п Галузь Загальний Спеціальний Сукупний
1 Управління 2 984 456 35 523 3 019 979
2 Освіта 5 181 294 160 900 + 615 

105
5 957 299

3 Соціальний захист 357 510
4 Благоустрій 5 729 394 2 929 501 8 058 895
5 Культура 1 191 689 342 086 1 533 775
6 Землеустрій 20 097
7 Субвенції до району 247 900
8 Інші субвенції 600 000
9 Інше 654 586 73 000 727 586

21 546 478 грн.
У видатках загального фонду незахище-

ні статті складають 7 080 585 грн., захищені 
статті 9  886  344 грн. Зокрема субвенція з 
районного бюджету 3 580 400 грн. 

Розподіл видатків загального та спеці-
ального фондів бюджету, які становлять 
21 546478 грн. за галузями: 
(таблиця внизу)

Економіка
Провідною галуззю в економіці міста 

залишається промисловість. Основними 
бюджетоутворюючими підприємствами 
міста є наші головні платники за землю: 
ТзОВ «РАЙЗ – ЦУКОР», ПрАТ «РАЙЗ 
– Максимко», ПАТ «Склоприлад», ТОВ 
«Лохвицький комбікормовий завод», ТОВ 
«Елеватор – Агро», ТОВ «Регал Петролеум 
Корпорейшн Юкрейн Лімітед», УАСП ТОВ 
«КАІС», ВП «Надежда», ТДВ «Червоноза-
водський хлібозавод», ТОВ «Агросервіс» 
та інші.

Забезпечення якісних, безпечних і 
здорових умов проживання та перебу-
вання у місті, надання якісних муніци-

пальних послуг населенню

Благоустрій міста
Традиційно навесні, з 01 квітня по 31 

травня, проведено двомісячник озеленен-
ня чистоти та благоустрою міста.  

Всього протягом року на благоустрій 
міста освоєно коштів в сумі – 9 808 042 грн.

Ліквідовано більш ніж 115 несанкціоно-
ваних сміттєзвалищ (вулиці: Полтавська, 
Шкільна, Озерна, Матросова, Проектна, 
Абрикосова, Тополина, Шевченка, Вату-
тіна, Вишнева, Привокзальна, Робітнича, 
Польова, просп.Миру, туп.Робітничої та 
інші). 

Обсяг зібраного та вивезеного на міське 
сміттєзвалище сміття становить більш ніж 
1 500 м3. 

Проведено обрізку близько 300 де-
рев в районі паркових зон обох міських 

стадіонів, цвинтарів на масивах «Гора», 
П.Мирного та «Брисі», а також на вулицях: 
Шкільна, Матросова, Шевченка, Ватутіна, 
Озерна та інших.

Проведено працівниками КП «Комун-
сервіс» та відділом благоустрою міської 
ради скошування карантинних рослин на 
площі близько 1 га. Крім того проводилось 
обкошування вулиць, територій парків та 
зон відпочинку. Задіяні для проведення 
цих робіт працівники були забезпечені 
мотокосами та іншим інвентарем.

Проведені роботи по очистці та ремон-
ту декоративної водойми прилеглої тери-
торії та паркану на загальну суму – 49 990 
грн. – це наше ПТУ - і практика для учнів, і 
позабюджетний дохід училищу.

Постійно проводились роботи по   утри-
манню газонів та квітників на вулицях міс-
та, формувалися нові квітники, підвозився 
грунт (близько 10 т), висаджувалися квіти 
та інші насадження. Навесні проведено 
озеленення міста: висаджено близько 800 
саджанців різних порід дерев та 150 кущів. 
Участь у цих роботах приймали  педагоги, 
учні, студенти   навчальних закладів, тру-
дові колективи підприємств, підприємці 
та працівники апарату управління викон-
кому.

Підтримується та в разі потреби ремон-
тується паркан по вул.Полтавській та вул.
Матросова.

Проведено роботи по ремонту 
пам’ятників, постійно підтримуються в 
належному стані місця поховання заги-
блих воїнів.

Приведено в належний стан під час дво-
місячника озеленення чистоти та благо-
устрою всі автобусні зупинки міста.

Працює в місті і програма «Правопоря-
док».

Так членами МГО «Правопорядок» 

здійснено 572 вихододнів. Проводилась 
охорона громадського порядку під час 
проведення міських святкових заходів і 
футбольних матчів. Для чергувань заді-
яні три члени громадського формування 
«Правопорядок». 

Під час чергувань велась профілактич-
на робота з неповнолітніми по дотриман-
ню режиму перебування на території міста 
у вечірній час.

Патрулювання здійснювалось по за-
тверджених маршрутах. Особлива увага 
зверталась на збереження комунальної 
власності міста. 

Попереджено крадіжки декількох лаво-
чок та іншого комунального та приватного 
майна.

Під час чергувань спільно з працівника-
ми поліції проводилась профілактична ро-
бота з водіями скутерів і мопедів, які пору-
шували правила дорожнього руху; робота 
по охороні громадського порядку.

Завершено роботи по реконструкції 
благоустрою центральної частини міста, 
на що витрачено - 73430,18 грн. (світиль-
ники, смітнички з чавуну та лавки).

Придбано та встановлено на території 
міста смітнички та лавочки на загальну 
суму – 33600 грн., а також частину від-
ремонтовано по вул.Матросова, Озерній, 
Полтавській, Шкільній.

КП «Комунсервіс» виконало ряд ро-
біт по поточному ремонту та належному 
експлуатаційному утриманню вуличного 
освітлення на загальну суму - 255000,00 
грн.

Придбано та встановлено на МБК № 1 
меморіальну дошку оперному співаку Тре-
тяку Василю Яковичу.

Проведено поточний ремонт пам’ятного 
знаку «Жертвам голодомору» масив «Бри-
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сі».
Встановлено пам’ятники «Захисникам 

України» по вул.Озерній на суму – 40000,00 
грн. та Шевченку Т.Г. по вул.Матросова на 
суму – 60000,00 грн.

По вул.Полтавській збудовано автобус-
ну зупинку - 10 тис. грн.

З серпня місяця поточного року розпо-
чато довгоочікувані роботи по добудові 80 
- квартирного житлового будинку по про-
спекту Миру, 10/2.

Частково проведено роботи по роз-
чистці р.Сула на масиві «Брисі» без залу-
чення коштів міського бюджету.

Капітальний та поточний ремонт 
шляхів, тротуарів та встановлення до-

рожніх знаків.
Проведено поточний ремонт доріг на 

загальну суму 861502,43 грн. (на 27 вули-
цях міста). 

Проведено поточний ремонт доріг (ще-
беневе покриття) на загальну суму – 1 651 
042,00 грн.

Виконано капітальний ремонт ву-
лиць: Садова – на суму – 774 775,87 грн., 
П.Мирного – 756 851 грн., проїзд з вул.Ма-
тросова до вул.Мирної – 317 808 грн. 

Проведено нанесення дорожньої роз-
мітки на вулицях: Полтавська, Матросо-
ва, Шкільна, Озерна та інших на загальну 
суму 17 319,00 грн.

Оновлено вуличні покажчики та вста-
новлено таблички розкладу руху автобусів 
– на загальну суму – 17 415,00 грн.

Виконано капітальний ремонт частини 
тротуару (123 кв.м.) на суму – 34 440,00 
грн. (кошти інвестора).

Виконано поточний ремонт тротуару 
(509,15 кв.м.) на суму – 101 099,00 грн.

      
Житлово – комунальне господарство

КП «Комунсервіс» посприяло механіз-
мами та спеціалістами при ремонті даху 
будинку по вул.Матросова, 17; замінено 
арматуру на вводі водопроводу в будинку 
4/24 по вул.Озерній, відремонтовано кана-
лізаційну систему в будинках № 5,7 по вул.
Проектній.

За кошти міського бюджету виконані 
роботи з поточного ремонту водопроводу 
з частковою заміною труб та пожежного 
гідранта по вул.Матросова на суму 24,4 
тис.грн. Освоєно 21,4 тис.грн на закільцю-
ванні мережі водопостачання в районі вул.
Високовольтна та Лісна. Придбано на 68 
тис.грн. обладнання для станції підвищен-
ня тиску, запланованої для встановлення 
на ділянці водомережі, що забезпечує пит-
ною водою мешканців масиву «Гора».

За кошти комунального підприємства 
(8,2 тис.грн.) замінено насосне обладнання 
на свердловині № 376 по вул.Дачній.

За кошти Токарівської громади при-
дбано обладнання для свердловини № 278 
(частотний перетворювач, датчик тиску, 
лічильник) розташованої в с.Токарі.

Прочищено 200 м трубопроводів ка-
налізаційних мереж з залученням спеці-
алізованої техніки та спеціалістів, на що 
використано 28 тис.грн. коштів міського 
бюджету.

Коштом бюджету виконані роботи з по-
точного ремонту дашків ДНЗ «Теремок» на 
суму 12,9 тис.грн.

Відремонтовано систему гарячого во-
допостачання АЗПСМ № 1 (сума 2,16 тис.
грн.) та систему опалення також, але вже 
за кошти комунального підприємства.

Хочу нагадати, що КП «Комунсервіс» 
надає послуги з вивезення ТПВ мешкан-
цям та установам територіальних громад 
с.Токарі та с.Піски.

За 6.5 тис.грн. упорядковано біотерміч-
ну яму на сміттєзвалищі.

Виконано робіт на суму 1 157,58 тис.грн. 
З них на:

- облаштування та ремонт мереж ву-
личного освітлення використано 163,19 
тис.грн.; 

- утримання цвинтарів - (зарплата ро-
бітників, обкошування території, вивезен-
ня сміття, розчищення снігу) - 111,6 тис.
грн.; 

- на утримання вуличних мереж (ви-
везення соле-піщаної суміші, розчищення 
снігу, обкошування узбіч доріг) витрачено 
208,74 тис.грн.; 

- вивезено сміття в кількості 5 812 м3, в 
тому числі ліквідовано 295 несанкціонова-
них сміттєзвалищ, на суму 449,64 тис.грн.; 

- виконано інших робіт, пов’язаних 
з обслуговуванням свят, спортивних та 
культурних заходів, обпилюванням де-
рев за допомогою телескопічної вишки на 
суму 224,4 тис.грн. 

Проведені роботи по зменшенню по-
тужності світлоточок на масивах Брисі та 
спиртокомбінату (перехід з ламп 150 Вт на 
70 Вт).

Змонтовано шафи обліку по вул.Озерна 
та туп.Робітничої.

Освітлено частину вул.Абрикосової із 
встановленням шести опор, прокладкою 
дроту та монтажем восьми світильників. А 
також по вулицях міста встановлено в різ-
них місцях десять нових світильників (за 
проханнями мешканців).  

Власними силами комунального під-
приємства відремонтовано частину примі-
щень бази №1. За кошти міського бюджету 
придбано бензиновий генератор вартістю 
15 тис.грн. для забезпечення виконання 
аварійно-відновлювальних робіт.

Освіта
Громада утримує ДНЗ «Теремок» та 

«Малятко». В дошкільних навчальних за-
кладах функціонує 14 груп (5 і 9 відповід-
но).

Міські ДНЗ забезпечують місцями 306 
дітей. Кількість дітей в порівнянні з 2015 
роком зросла на 6.

Утримання ДНЗ здійснюється за кошти 
міського, районного бюджету та батьків-
ської плати за харчування.

В 2016 році ця сума склала відповідно 
5 796 399 грн. та 160 900 грн.

Пільгами відносно батьківської плати 
за харчування дітей користуються малоза-
безпечені сім’ї (61 дитина пільговик). Вар-
тість утримання однієї дитини в 2016 році 
становила 19 468 грн.

Крім витрат на утримання проведено 
поточний ремонт входів та ганку в ДНЗ 
«Теремок»; придбано килимове покриття 
та лінолеум, пилосмок.

В ДНЗ «Малятко» замінено 53 вікна та 
8 дверних блоків на суму 571 413 грн.; про-
ведено поточний ремонт асфальтно-бе-
тонного покриття. Придбано виробничий 
стіл та лінолеум.

На базі ДНЗ «Теремок» відбувся об-
ласний семінар-практикум «Фізичний 
розвиток та зміцнення здоров’я дітей до-
шкільного віку: методичний супровід», на 
якому вихователі продемонстрували виго-
товлений власноруч спортивний інвентар 
з підручних матеріалів і те, як вони його 
застосовують на практиці на заняттях з фі-
зичної культури.

Директор ДНЗ «Теремок» О.Дроб’язко є 
автором методичного доробку «Дошкіль-
нятам про державні символи України», 
який вийшов друком у видавництві «Ман-
дрівець» м.Тернопіль. Йому також було 
присуджено постановою Верховної Ради 
щорічну премію.

ДНЗ «Малятко»: участь педколективу у 
конкурсі «Скарбниця педагогічних інова-
цій». Участь у обласному семінарі – прак-
тикумі «Фізичний розвиток та зміцнення 
здоров’я дітей дошкільного віку» (мето-
дичний супровід Говоруха С.М.).

Для покращення навчального процесу 

садочкам придбано проектори та екрани 
для здійснення презентацій.

На новорічні свята всі вихованці садоч-
ків отримали солодкі подарунки, за що дя-
куємо нашим спонсорам.

В дитячу музичну школу придбано те-
левізор та мікрофон.

В 2016 році в місті продовжувалось бу-
дівництво приміщення ЗОШ №1. З місько-
го бюджету було виділено кошти на її бу-
дівництво в розмірі 600 000 грн.

Міська рада протягом 2016 року надава-
ла всіляку підтримку всім іншим освітнім 
закладам міста: загальноосвітнім школам, 
технологічному технікуму, професійно-
технічному училищу №32.

Це матеріальна підтримка учнів за 
участь у конкурсах, проектах, предметних 
олімпіадах; нагородження учнів та студен-
тів, які закінчили навчання з відзнакою; 
перевезення на туристичні та спортивні 
змагання, олімпіади, екскурсії; перевезен-
ня дитячих художніх колективів на різно-
манітні мистецькі конкурси як в Україні, 
так і за її межі.

Перераховано до районного бюджету – 
247 900 грн. в т.ч.:

- заробітна плата з нарахуванням ме-
дичних сестер ЗОШ №1, №2 – 101 400 грн.;

- харчування дітей пільгових категорій 
– 48 000 грн.;

- придбання підручників – 40 000 грн.;
- придбання медикаментів – 32 500 грн.;
- табори відпочинку – 26 000 грн.

Охорона здоров’я
В комунальній власності нашої тери-

торіальної громади перебувають споруди 
лікувальних закладів (поліклініка та стаці-
онарне відділення). Міська рада протягом 
2016 року переймалась проблемами ме-
дичних установ міста. Проведений поточ-
ний ремонт ганків лікарні та поліклініч-
ного відділення по вул.Садовій. Вартість 
робіт склала – 121 612 грн.

За кошти міського бюджету відремон-
тований рентген апарат, а це - 73 тис. грн., 
та придбана бактерицидна лампа. 

До професійного свята – Дня медика, 
традиційно надавався транспорт для пере-
везення працівників на екскурсію.

Соціальний захист та соціальне забез-
печення

В умовах сьогодення гостро стоїть пи-
тання підтримки малозахищених верств 
населення, які опинилися в складних жит-
тєвих обставинах та посилення захисту 
учасників АТО та членів їх сімей, ветера-
нів війни, учасників ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС, учасників бойових 
дій.

У 2016 році з міського бюджету по 
комплексній програмі соціального захисту 
населення виплачено - 357 510 грн.

Допомога учасникам АТО та членам їх 
сімей – 11 400 грн.;

Учасникам ліквідації на ЧАЕС 1 та 2 ка-
тегорії – 10 000 грн.;

Учасникам бойових дій – 15 400 грн.
Придбані подарунки учасникам Другої 

світової війни.

Культура
В місті працюють два будинки культу-

ри, які повністю перебувають на утриман-
ні громади.

В МБК №1 замінено 34 вікна та 7 двер-
них блоків. Вартість робіт склала 289  644 
грн.

Для покращення проведення масових 
заходів придбано акустичну систему (ТОВ 
«Регал Петролеум Корпорейшн Юкрейн 
Лімітед») та проектор для презентацій.

Для учасників художньої самодіяль-
ності придбані сценічні костюми на суму 
118 438грн.

Заклади культури міста забезпечують 

проведення культурно-масових заходів.
Працівниками МБК №1 та №2 проведе-

но слідуючі культурно-масові заходи:
08 січня проведено щедрівки в с.Млини;
19 січня на березі річки Артополот від-

булося театралізоване дійство до свята Во-
дохреще;

12 лютого в малому залі МБК №1 від-
бувся вечір пам’яті, присвячений вшану-
ванню учасників бойових дій на території 
інших держав;

14 лютого проведено концерт до свята 
всіх закоханих;

7 березня святковий концерт в МБК 
№2, присвячений Міжнародному жіночо-
му дню;

8 березня в МБК №1 святковий концерт, 
присвячений Міжнародному дню 8 Берез-
ня та ювілейний до 70 річчя О.П.Корнієнка;

16 березня проведено обласний огляд-
конкурс театральних колективів загально-
освітніх навчальних закладів в МБК №1;

1 квітня за участю аматорського фоль-
клорного колективу «Злагода» та народно-
го колективу Лохвицького РБК відбувся 
концерт до дня гумору;

11 квітня в МБК №1 проведено облас-
ний міжвузівський мистецький фести-
валь-конкурс «Студентська весна»;

22 квітня в МБК №1 вшановано учасни-
ків ліквідації Чорнобильської катастрофи;

6 травня в кафе «Мікс» проведено кон-
цертну програму для учасників Другої Сві-
тової війни;

6 травня в МБК №1 відбувся концерт до 
дня Перемоги;

8 травня духові оркестри МБК №1 та 
№2 взяли участь в обласному марш-параді, 
присвяченому Дню Перемоги;

9 травня проведено урочистості до 71-ї 
річниці Перемоги у другій світовій війні;

9 травня за участю духового оркестру 
взято участь в районному святі в Урочищі 
Шумейкове;

13 травня в МБК №1 відбулася благодій-
на акція громадської організації «Ексіт»;

14 травня в МБК №1 відбувся концерт 
духового оркестру;

15 травня в МБК №1 відбувся день 
пам’яті А.Герман;

22 травня в МБК №1 відбувся ХVІ місь-
кий фестиваль-конкурс дитячої та юнаць-
кої творчості «Веселкові кольори»;

28 травня в МБК №1 відбувся І-ий За-
водський фестиваль віршів;

1 червня в міській бібліотеці проведено 
захід до дня захисту дітей;

4 червня в МБК №1 проведено 2-ий етап 
Заводського фестивалю віршів;

22 червня біля пам’ятника загиблим 
воїнам відбувся мітинг до дня скорботи і 
вшанування пам’яті жертв Другої Світової 
війни;

24 червня на центральному стадіоні 
міста за участі колективів МБК №1 та №2 
відбулося святкування Дня молоді та Дня 
Конституції України;

06 липня – колективи МБК №2 провели 
театралізоване дійство свята Івана Купала;

14 липня на площі міста по вул.Ма-
тросова відбулося відкриття пам’ятника 
Т.Шевченку;

16 серпня – участь хору «Явір» та народ-
ного колективу «Веселий вулик» у фести-
валі на Сорочинському ярмарку;

20 серпня – участь аматорського фоль-
клорного колективу «Злагода» у фестивалі 
на Сорочинському ярмарку;

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

24 серпня – МБК №1 провів на міському 
стадіоні концерт присвячений 24 річниці 
Незалежності України; 

18 вересня на центральному стадіоні 
міста відбулося святкування Дня міста;

24 вересня хор «Явір», народний ко-
лектив «Веселий вулик», та аматорський 
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колектив «Злагода» у м.Прилуках взяли 
участь у Всеукраїнському фольклорному 
фестивалі «Співоче поле»;

30 вересня в МБК №1 відбувся концерт 
до Дня працівників освіти. Звіт художньої 
самодіяльності МБК №1;

11 жовтня біля МБК №1 відбулося від-
криття меморіальної дошки В.Я.Третяку;

12 жовтня в МБК №1 відбулася святко-
ва програма до Дня працівників харчової 
промисловості. Ювілей ЛТТПДАА;

14 жовтня на площі (масив «спирком-
бінату») відбулося відкриття пам’ятника 
Героям України;

15 жовтня в МБК №1 відбувся творчий 
вечір «Поетеси нашого краю»;

27 жовтня в МБК №1 відбувся район-
ний звіт учнівської творчості загальноос-
вітніх шкіл Лохвицького району;

2 листопада в МБК №1 пройшла благо-
дійна акція громадської організації «Екс-
іт»;

5 листопада в МБК №1 відбувся твор-
чий вечір «Поети нашого краю»;

12 листопада у Лохвицькому РБК колек-
тиви художньої самодіяльності міста взя-
ли участь в заключному районному етапі 
огляду творчих колективів БК Лохвицько-
го району;

19 листопада художні колективи міста в 
с.Воскобійники Шишацького району взя-
ли участь у концерті до Дня працівників 
сільського господарства;

3 грудня в МБК №1 пройшов творчий 
вечір одного з кращих гумористів Лохвич-
чини М.Захарченка;

7 грудня в МБК №2 відбулася концертна 
програма до Дня місцевого самоврядуван-
ня в Україні;

19 грудня на головній площі міста від-
булося відкриття міської ялинки;

19 грудня в МБК №1 відбулась святкова 
програма для дітей до Дня Св.Миколая;

24 грудня в МБК №1 відбувся ювілей-
ний вечір Народного фольклорного колек-
тиву «Веселий вулик». Звітний концерт;

29 грудня по підприємствах, установах 
та організаціях міста та району виступили 
щедрувальні групи МБК №1. 

Спорт
Заводська міська рада всебічно підтри-

мує розвиток спорту в нашому місті. Вже 
дев’ятий рік поспіль з міського бюджету 
фінансуються програми по підтримці фі-
зичної культури і спорту. В 2016 році на 
спортивні заходи витрачено з міського бю-
джету 260 000 грн.

За рахунок цих коштів проводились 
спортивні змагання та турніри: Кубок 
міського голови з настільного тенісу, зи-
мовий Кубок міського голови з міні-фут-
болу; участь міської команди «Харчовик» 
у першості Полтавської області з футболу; 
підтримка інваспорту, клубу бойових мис-
тецтв «Дракон», боксу, карате, волейболу 
та ін.

В Заводському вже декілька років по-
спіль проходять Всеукраїнські змагання з 
бойових мистецтв, відкрита обласна спар-
такіада з рекреаційних видів спорту та 
інші спортивні заходи.

Крім підтримки різних видів спорту 
міська влада вже декілька років поспіль 
відновлює спортивну базу міста. Витраче-
но кошти на слідуючі об’єкти:

- виготовлена кошторисна докумен-
тація та Робочий проект реконструкції 
спорткомплексу – 32 913 грн.;

- капітальний ремонт майданчика зі 
штучним покриттям (заміна штучної тра-
ви, воріт, огорожі) - 437 171 грн. (вул.Озер-
на);

- капітальний ремонт двох волейболь-
них майданчиків зі штучним покриттям – 
101542 грн. (на кожному стадіоні);

- капітальний ремонт баскетбольного 
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криття) – 170 938 грн.;

- заміна чотирьох баскетбольних щитів 
на двох майданчиках – спонсорська допо-
мога ПАТ «Склоприлад»;

- будівництво футбольного майданчика 
зі штучним покриттям (основа, огорожа, 
освітлення) – 607 195 грн., штучне покрит-
тя за рахунок коштів обласного бюджету;

Всього на відновлення спортивної бази 
з міського бюджету в 2016 році витрачено 
близько 1,4 млн.грн.

В 2016 році Заводська міська рада пода-
ла на обласний конкурс проектів розвитку 
територіальних громад Полтавської облас-
ті Проект співробітництва територіальних 
громад Заводської міської ради та Тока-
рівської сільської ради «Розвиток спор-
тивної бази, як важлива складова процесу 
повноцінного розвитку людини». Головне 
завдання проекту є відновлення споруди 
спорткомплексу та подальше його вико-
ристання за цільовим призначенням.

Проект пройшов конкурсний від-
бір. Вартість будівельних робіт складає 
1 491 582 грн., в тому числі Заводська місь-
ка рада – 756 582 грн., Токарівська сільська 
рада – 50  000 грн., фінансування з боку 
організацій-партнерів (це підприємства та 
підприємці міста) – 85 000грн., з обласного 
бюджету 600  000 грн.; підписаний мемо-
рандум з ТОВ «Регал Петролеум Корпо-
рейшн Юкрейн Лімітед» на співфінансу-
вання в сумі 100 000 грн, в результаті наше 
співфінансування зменшиться до 656  582 
грн.

В місті реалізуються різні спортивні 
програми:

1. Розвиток аматорського футболу у 
місті Заводське на 2016 рік: 

- з 24.04.2016 року по 23.10.2016 року 
міська футбольна команда «Харчовик» 
приймала участь у Першості Полтавської 
області з футболу (п’яте місце в групі);

- з 29.04.2016 року по 14.10.2016 року 
міська футбольна команда 2003-2004 р.н. 
приймала участь у Чемпіонаті ДЮФЛ Пол-
тавської області з футболу (дванадцяте 
місце серед шістнадцяти команд Полтав-
ської області);

- з 14.05.2016 року по 24.10.2016 року 
міська футбольна команда 2005 р.н. при-
ймала участь у Чемпіонаті ДЮФЛ Полтав-
ської області з футболу (шосте місце серед 
двадцяти команд Полтавської області).

2. Розвиток та підтримка спортсменів-
інвалідів, спортсменів бойового мистецтва 
«Дракон», кіокушин-карате, баскетболіс-
тів, волейболістів м.Заводське на 2016 рік:

- 29-30 жовтня команда волейболісток 
ЗОШ №2 зайняла III місце на Всеукраїн-
ському турнірі з волейболу у місті Каневі.          

- 16 грудня – першість Лохвицького ра-
йону з баскетболу (перше місце);

- 06 березня – в м.Гадяч Всеукраїнський 
турнір з бойового мистецтва «Дракон»;

- 19 березня – в м.Полтава Чемпіонат 
області з пауерліфтингу;

- 03 квітня – в м.Дніпропетровськ Чем-
піонат України з пауерліфтингу;

- 24 квітня – в м.Київ відкритий чемпіо-
нат Києва з бойових мистецтв;

- 10 травня – в м.Львів Чемпіонат Укра-
їни з карате;

- 29 травня – в м.Заводське Всеукраїн-
ський турнір з бойового мистецтва «Дра-
кон»;

- 02 червня – в м.Кременчук Відкрита 
обласна спартакіада з рекреаційних видів 
спорту;

- 14 серпня – в м.Заводське Відкрита 
обласна спартакіада з рекреаційних видів 
спорту;

- 30 жовтня – в м.Полтава Чемпіонат 
України з бойового мистецтва «Дракон»;

- 20 листопада – в м.Полтава Чемпіонат 
області з плавання;

- 03 грудня – в м.Гадяч Регіональний 

чемпіонат України з бойового мистецтва 
«Дракон»;

- 26 листопада – в м.Лубни, а 10 грудня 
– в м.Миргород кубок організації ВФСТ 
«Колос» з волейболу серед чоловічих ко-
манд.

3. Бокс:
21-24 січня в м.Кременчук чемпіонат 

Полтавської області, юніори, школярі. Пе-
реможці: Лесик С. – І місце, Оніщенко Р. – І 
місце.

30 січня в м.Полтава Відкрита першість 
ОДЮСШ «Олімпійські Надії».

Переможці: Крят Вл. – І місце, Міщенко 
А. – І місце.

Призери: Гаркуша М.
15-21 лютого в м.Нікополь чемпіонат 

України серед юніорів (схід).
Переможці: Оніщенко Р.
26-28 лютого в м.Миргород Відкритий 

всеукраїнський турнір з боксу.
Переможці: Власов М. – І місце, Міщен-

ко А. – І місце, Лесик С. – І місце.
Призери: Гайдар Р. – ІІ місце, Буряк І. – 

ІІ місце, Руденко Б. – ІІ місце, Буряк О. – ІІ 
місце.

15-20 березня в м.Харків чемпіонат 
України серед юнаків (схід).

Учасник: Лесик С.
29-31 березня в м.Гадяч V традиційний 

турнір з боксу пам’яті О.О. Ісметова.
Переможці: Крят В. – І місце, Міщенко 

А. – І місце, Гайдар Р. – І місце.
Призери: Буряк О. – ІІ місце. 
4-10 квітня в м.Черкаси чемпіонат Укра-

їни серед юніорів.
Учасник: Оніщенко Р.
9 квітня в м.Полтава відкрита першість 

ОДЮСШ «Олімпійські Надії».
Переможці: Крят В. – І місце, Буряк І. – І 

місце.
Призери: Міщенко А. – ІІ місце, Лесик 

С. – ІІ місце.
Травень. В м.Ромни ІІІ Відкритий тур-

нір з боксу пам’яті С.І.Карпенка.
Переможці: Крят В. – І місце, Лесик С. – 

І місце, Оніщенко Р. – І місце.
Призери: Гайдар Р.- ІІ місце, Буряк І. – ІІ 

місце. 
10 вересня в м.Полтава Відкрита пер-

шість ОДЮСШ «Олімпійські надії».
Переможці: Крят В. – І місце, Лесик С. – 

І місце, Гайдар Р. – І місце, Оніщенко Р. – І 
місце.

Призери: Міщенко А., Буряк І. 
29 жовтня в м.Полтава Відкрита пер-

шість ОДЮСШ «Олімпійські Надії».
Переможці: Терно Д. – І місце, Крят В. 

– І місце, Гайдар Р. – І місце, Лесик С. – І 
місце, Оніщенко Р. – І місце.

Призери: Буряк І. – ІІ місце.
10-12 листопада в м.Полтава чемпіонат 

Полтавської області серед юніорів та мо-
лоді.

Призери: Оніщенко Р. – ІІІ місце.
11-13 листопада в м.Ромни чемпіонат 

Сумської області з боксу.
Переможці: Лесик С. – І місце, Крят В. 

– І місце.
Призери: Буряк І. – ІІ місце.
13-19 грудня в м.Одесі чемпіонат Украї-

ни з боксу серед юніорів.
4. Розвиток настільного тенісу та міні-

футболу (Кубок міського голови з настіль-
ного тенісу, Кубок міського голови з міні-
футболу) у місті Заводське на 2016 рік:

05 січня – м.Заводське.

Звернення громадян
Протягом 2016 року виконавчим ко-

мітетом міської ради було розглянуто 48 
письмових та усних звернень підприємств, 
установ та громадян міста.

Актуальними залишаються питання 
надання земельних ділянок, набуття права 
власності на землю шляхом приватизації, 
питання житлово-комунального госпо-
дарства.

Послуги державного реєстратора
З квітня 2016 року Заводська міська 

рада надає послуги з реєстрації речових 
прав на нерухоме майно.

Станом на 01.01.2017 року надходження 
до міського бюджету становить 10 354 грн.

Державний реєстратор провів 125 реє-
страцій речових прав на нерухоме майно, 
не враховуючи заяв за надання інформації 
з державного реєстру речових прав.

Демографічна ситуація
Негативна ситуація, пов’язана з зайня-

тістю населення, соціальним зниженням 
рівня життя вплинула на демографічну 
ситуацію.

Населення міста: 8,4 тис.мешканців.
По даним реєстрації міста в 2016 році:
- Народилося – 37 дітей (2015 – 36 ді-

тей);
- Померло – 147 громадян (2015 – 124 

громадян);
- Взяли шлюб – 17 пар (2015 – 14 пар). 

Публічність
В 2016 році міська рада продовжувала 

працювати над питаннями відкритості і 
прозорості своєї роботи.

Інтернет-сторінка міста постійно попо-
внюється інформацією. Всі рішення ради і 
виконкому, новини розміщувалися на веб-
ресурсі.

Всі сесійні засідання ради транслюва-
лися в он-лайн режимі, а з архіву можли-
во переглядати їх у будь-який час. Слід 
нагадати, що встановлення обладнання 
он-лайн трансляцій в сесійній залі стало 
результатом участі ради в проекті Західно-
Українського Ресурсного Центру «Шко-
ла демократичних правил і процедур для 
органів місцевого самоврядування Украї-
ни», реалізованого в 2014 – 2016 роках за 
фінансової підтримки Фонду демократії 
ООН. Крім обладнання, представники на-
шої громади – працівники виконкому та 
депутати ради - мали змогу стати учасни-
ками навчальних семінарів, які проходили 
у місті Львові.

Навчання дало можливість підвищити 
загальний рівень обізнаності з тенденція-
ми і напрямками розвитку місцевого само-
врядування, впровадження дієвих прак-
тик парламентських процедур в роботі 
органів місцевого самоврядування, надан-
ня можливості громадянам контролювати 
роботу місцевої влади, підвищення рівня 
прозорості її діяльності, впровадження 
проектного менеджменту, оволодіння но-
вими знаннями.

В 2016 році випустили дванадцять но-
мерів міської інформаційної газети «Чер-
вонозаводський вісник», яку розповсюди-
ли безкоштовно серед містян та жителів 
сусідніх громад. На сторінках газети ми 
намагалися якомога ширше висвітлити всі 
міські події та новини: публікували проек-
ти та рішення ради і виконкому.

В приміщенні міської ради працює ін-
фо-кіоск, до якого мають доступ всі від-
відувачі.

Завдяки участі у проекті «Суспільна 
підтримка реформи самоврядування в 
Україні. Українська мережа клубів гро-
мадського діалогу», який фінансувався 
Польсько-Канадійською Програмою Під-
тримки Демократії, у місті створений Клуб 
громадського  діалогу. Він став своєрідним 
майданчиком для обговорення актуаль-
них тем для мешканців міста. В 2016 році 
було проведено три засідання Клубу Гро-
мадського Діалогу:

- «Співробітництво – реальні потреби 
життєдіяльності територіальних громад», 
обговорювалася тема проекту співробіт-
ництва з розвитку спортивної бази;

- «Моя Україно, колиско-калино, пізна-
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ти тебе мені щастя дано», присвячене 25 – 
річниці Незалежності України; на засідан-
ня була залучена молодь міста;

- «Чого чекати від об’єднання громад», 
обговорена тема можливості створення 
об’єднаної територіальної громади.

На засіданнях застосовувались інтер-
активні прийоми та методи, які дозволили 
кожному з присутніх бути рівноправними 
учасниками та впливати на результат об-
говорення.

В 2016 році всі важливі події, масові 
заходи, сесії ради транслювались на ТРК 
«Астра».

На грудневій сесії ради було затвердже-
но Положення про громадський бюджет, 
яке має на меті впровадження інновацій-
них механізмів залучення громадськості 
до розподілу коштів міського бюджету та 
розвитку демократичного процесу обгово-
рення громадою напрямів використання 
бюджетних коштів.

Участь у Проектах
У 2016 році Заводська міська рада ста-

ла учасником польсько-канадійського 
Проекту «Суспільна підтримка реформи 
місцевого самоврядування. Українська ме-
режа клубів громадського діалогу», який 
я вже згадував, в рамках якого відбулося 
тижневе навчання в місті Щецині (Респу-
бліка Польща).

Продовжилась участь ради в Проекті 
«Реформа управління на сході України», в 
рамках якого відбулося тижневе навчання 
у Федеративній Республіці Німеччина.

В рамках Проекту «Школа демократич-
них правил і процедур для органів місце-
вого самоврядування України» (Фонд де-
мократії ООН) відбулося навчання у місті 
Львові.

Освоєно Проект «Теплий садочок», 
який став переможцем обласного конкур-
су програм і проектів місцевого самовря-
дування.

Поданий нами на обласний конкурс 
Проект співпраці з Токарівською сіль-
ською радою «Розвиток спортивної бази, 
як важлива складова процесу повноцін-
ного розвитку людини», став переможцем 
і буде освоєний у 2017 році. А це 835 тис.
грн. додатково до наших коштів 600 тис. – 
область, 50 тис. Токарівська сільська рада, 
100 тис. Регал-Петролеум, 85 тис.грн. – 
учасники.

У грудні 2016 році до Державного Фон-
ду Регіонального Розвитку подано Проект 
«Створення центру надання адміністра-
тивних послуг в адміністративно-терито-
ріальній одиниці, м.Заводське». Резуль-
тати відбору будуть відомі в кінці січня, 
початку лютого 2017 року.

Підсумовуючи роботу, я дякую всім, 
хто сумлінно працював над вирішенням 
поставлених завдань – депутатам міської 
ради, членам виконавчого комітету, колек-
тиву комунального підприємства міста, 
відділу благоустрою, підприємствам, орга-

нізаціям та установам міста, підприємцям, 
а також представникам громадськості за 
підтримку, розуміння, терпіння, злагодже-
ну роботу та щоденну працю, за активну й 
дієву позицію у вирішенні питань життє-
забезпечення нашої територіальної грома-
ди. Для міської влади у своїх діях пріори-
тетними були, є і завжди будуть інтереси 
людини. 

Також хочу подякувати депутатам ра-
йонної та обласної ради, а також районній 
адміністрації за ті добрі справи, які про-
тягом 2016 року були побачені людьми на 
території громади. 

Не все вдалося зробити в 2016 році. 
Тому я пропоную всім небайдужим меш-
канців написати мені свої пропозиції щодо 
покращення життя людей в місті.

Любіть своє місто, бережіть спільне 
майно та один одного.

ВІТАЛІЙ СИДОРЕНКО 
міський голова

Саме так за прадавнім звичаєм прийня-
то вітатися на Водохреща, яке є завершаль-
ним святом різдвяно-новорічного циклу. 
Православні та греко-католики вважають, 
що саме це свято засвідчує таїнство Святої 
Трійці. Адже цього дня, за християнським 
вченням, з’явився Бог у трьох іпостасях: 
Бог Отець – у голосі, Син Божий – у плоті, 
Дух Святий – у вигляді голуба.

Ще з давніх-давен Водохреща було для 
українського народу джерелом світлої ра-
дості, очищення душі, зміцнення віри у 
перемогу добра і сподівань на краще май-
бутнє. Хрещенська вода в цей день набуває 
цілющих властивостей і зберігає їх протя-
гом року. Вона дарує людям здоров'я й на-
снагу, захищає від лиха, наповнює життє-
дайною енергією, виганяє за поріг сварки і 
ненависть, заздрість і розбрат.

Тож для мешканців нашого міста уже 
стало традицією відзначати це свято 19 
січня на березі р.Артополот. Кожен з при-
сутніх цього дня дійсно зміг поринути в 
атмосферу святковості, познайомитися із 
традиціями та відчути себе безпосереднім 
учасником Йорданського свята.

Театралізована вистава, яку підготу-
вали творчі колективи міста, змогла по-
вністю розкрити та донести до глядача 
суть Водохрещенської обрядовості. Це і 
вбирання йорданського дерева, і вигнання 
«голодної куті», освячення води, випус-
кання голубів, умивання дівчат цілющою 
водою і т.д. Сама природа в цей день була 
налаштована на свято. Яскраве сонце та 
помірний мороз сприяли святковому на-
строю всіх присутніх на священнодійстві. 

О 13 годині отець Роман провів урочис-
те богослужіння, після чого усі бажаючі 
мали можливість скупатись у крижаній 
освяченій воді та прийняти благодатну 
купіль.  Вважається, що ті, хто наважився 
на такий крок цього дня, впродовж усьо-
го наступного року можуть забути про всі 
хвороби і перебувати у незмінному підне-
сеному дусі!

Вода хвилюється, цілющою стає,
Добром, любов’ю заблищить краплина,
Всьому навколо сили додає -
Із серця радість, наче пісня, лине…
Кожен присутній на святі міг скушту-

вати смачний куліш та випити гарячого 
трав’яного чаю. Весела малеча каталась на 
конях та водила зимові хороводи, активно 
долучаючись до народних традицій свят-
кування.

Головним спонсором Водохрещенсько-
го дійства виступила Заводська міська 
рада, організатором – Заводський МБК 
№1, активну допомогу у підготовці та про-
веденні свята надало КП «Комунсервіс». 

Отак із року в рік і пропливає перед 
нашим зором «карусель» зимових свят. 
Немовби та сама, але й завжди інакша. І 
ніколи одвічний вигадливий карусельник 
не стомлюється її вертіти — на втіху до-
брим людям. Нехай же з вами завжди буде, 
як мовиться, «…Бог у дорозі, на кожному 
броді й на перевозі!» Нехай щоразу наші 
душі зігріває незгасне світло прадавніх 
українських свят!

     
Ю.КРАСНОЛУЦЬКА

директор Заводського МБК №1
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Приємно і хвилююче до сліз! Студія 

Народного аматорського ансамблю тан-
цю «Веселка» стала володарем Гран-прі 
Міжнародного мистецького фестивалю 
«Christmas Carol / Різдвяна коляда», який 
проходив 10-11 січня 2017 року на базі Па-
лацу культури у м.Миргород. Наші діти 
вкотре довели, що вони – найкращі! На 
рівні з колективами із Києва, Миколаєва, 
Сум, Черкас, Харкова та ін. журі відмітили 
саме наших талановитих діток, викрику-
ючи їм прямо із суддівських місць «Бра-
во! Ось саме за цим ми сюди і приїхали!». 
Дуже приємно, що під час відкритого суд-
дівського голосування всі члени журі від-
разу підняли «10», «10», «10», «10», «10»! 

Члени журі:
– Народний артист України, Заслуже-

ний діяч мистецтв України – Герман Юр-
ченко;

– Заслужений діяч естрадного мисте-
цтва України, суддя асоціації естрадного 
танцю України, тренер переможців та при-

зерів чемпіонатів і кубків світу по шоу-
програмам, організатор міжнародних фес-
тивалів-конкурсів – Мілена Лейбук;  

– Заслужена артистка України, доктор 
педагогічних наук, доцент кафедри музики 
Національного педагогічного Університе-
ту імені В.Г. Короленка, солістка народного 
хору «Калина» - Наталія Сулаєва;

– Заслужений діяч естрадного мисте-
цтва України, голова ГО «Європейська 
молодіжна ліга», організатор міжнародних 
конкурсів, - Віталій Нечитайло;

– президент фестивалю – поет-пісняр, 
керівник  продюсерського центру музич-
ної академії «Golden Sound», голова МГО 
«Гранд-Шоу» - Євгеній Присяжнюк.

Колектив отримав сертифікат на 1000€ 
для відпочинку в Болгарії та участі у Між-
народному TV фестивалі-конкурсі «INTER 
FEST – KITEN». 

Ю.КРАСНОЛУЦЬКА
директор Заводського МБК №1

Ц І Н У Й Т Е  К О Ж Е Н  Д Е Н Ь  І 
М И Т Ь …

…Коли душа співає – 
Людина хоче жить…
В.М.Рябчун

Пісня завжди зачаровує, бентежить 
наші душі, а якщо ця пісня зігріта випро-
буванням у праці – вона торкається най-
глибших струн людського серця, які дзве-
нять від найменшого дотику, руху…

Ми працю любимо, що в творчість пе-
рейшла,

І музику палку, що серце тисне…
(М.Рильський)

Читаючи ці рядки, усвідомлюючи їх 
суть, в думках малюєш образ саме цих, 
відомих кожному, артистів – Ніколо, шоу-
дует «VIVA», Ніна Мирвода. Дуже приєм-
но, що жителям нашого містечка випала 
унікальна можливість відвідати їхній кон-
церт та доторкнутись до струн української 
мистецької палітри.

Вміння відчувати музику та дарувати 
чарівну пісню, тим самим збагачувати вну-
трішній світ слухача,  є досить важливим. 

Це можуть робити тільки обрані Богом 
люди, які наділені надзвичайно світлою 
енергією і особливо тонким відчуттям на-
вколишнього світу. В коло таких обдарова-
них, безперечно, входить Ніколо Петраш 
– Народний артист України, відомий ком-
позитор і виконавець популярних україн-
ських хітів. Його пісні стають знаковими 
для багатьох артистів і швидко «йдуть у 
народ». 

Любити українську землю, шанувати 
звичаї і традиції , прославляти її культу-
ру, тим самим збагачувати внутрішній 
світ слухача – одне з головних завдань, яке 
ставить перед собою талановита людина, 
Заслужена артистка України – Ніна Мир-
вода. Під час виступу співачка вразила усіх 
як тембром свого голосу, так і глибиною 
щирої та простої душі. Тепло та з особли-
вим трепетом вона виконувала кожну піс-
ню, торкаючись найпотаємніших куточків 
людського серця. 

Здалося, що замало простору стало в 
залі, коли зазвучала жива музика у ви-

конанні Заслужених артистів України – 
шоу-дуету «VIVA», які входять до п’ятірки 
кращих баяністів Європи. Вони просто 
підірвали зал своєю майстерністю, вірту-
озно граючи твори абсолютно різних му-
зичних напрямків. У них є унікальний дар 
– коли вони виходять на сцену, в них спа-
лахує невидимий вогонь, який за лічені се-
кунди розпалює яскраве вогнище у душах 
багатьох людей. 

Весь час приємну та затишну атмосферу 
натхнення і доброзичливості на сцені під-
тримувала чарівна ведуча концертної про-
грами – Ірина Коваленко.

2-годинне свято душі, яке пода-
рували артисти, неодмінно, надовго 
запам’ятається кожному. Сказати, що це 
був чудовий концерт – нічого не сказати. 
Глядачі наскільки були вражені несказан-
ною майстерністю артистів, що кожен но-
мер сприймали бурхливими оплесками та 
вигуками «Молодці!» і «Браво!».

Тож, щирі слова вдячності, в першу 
чергу, хочеться висловити організатору 
концертних програм, меценату, нашому 
земляку – Рябчуну Віталію Миколайовичу, 
який не стоїть осторонь культурного роз-

витку, а й приймає в ньому безпосередню 
активну участь. Багатогранність його ді-
яльності заворожує. Він є автором не одної 
збірки власних віршів, його твори покла-
дені на музику відомими композиторами. 
Грамотний, ініціативний, тактовний фахі-
вець, має велику працездатність, майстер-
ність, володіє високим професіоналізмом 
та безмірним творчим потенціалом.  Та го-
ловна його риса – людяність, що дозволяє 
чесно та рішуче творити через призму до-
брих помислів, приносити людям користь 
та насолоду від культурного збагачення. 

…На крилах радості живіть,
Добро руками огорніть,
Щасливі будуть хай життя дороги…
Щастя людини – у творчості. Вона – 

джерело духовної насолоди, цінностей, що 
відкривають шлях до храму душі, до краси. 
І саме такі люди упродовж усього життя і 
творять невмирущий світ краси, примно-
жуючи духовну скарбницю попередніх по-
колінь, зводячи високо у піднебесся сон-
цесяйний храм української національної 
культури.

Ю.КРАСНОЛУЦЬКА 
директор Заводського МБК №1

К Т С  « Н О В О Р І Ч Н И Й 
К А Л Е Й Д О С К О П »  У 

З А В О Д С Ь К І Й  З О Ш  І - І І І 
С Т У П Е Н І В  № 2

Із давен-давен наші предки віншували 
свята зимового циклу: святого Миколая, 
Новий рік, Різдво Христове, Водохреща. 
Всі свята співпадають із веселими, радіс-
ними зимовими учнівськими канікулами. 

Учні Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
з нетерпінням чекали їх. Згідно річного 
плану школи проводилась КТС «Новоріч-
ний калейдоскоп». Він почався святкуван-
ням дня святого Миколая, який пройшов 
у формі літературно-музичного свята «Із 
неба в український край іде зимовий Ми-
колай», що підготувала Заводська міська 
бібліотека №1під керівництвом бібліотека-
ря Матяш А.В. Школярам початкових кла-
сів і учням, задіяним у святі, були вручені 
подарунки. 

Учасники фольклорного колективу 
«Малий вулик» брали участь у міському 
святі «Добрий вечір, святий Миколаю!». 

Усі учні школи, від найменших першо-
класників до старшокласників школи, за 
допомогою педагога-організатора Міняй-
ло О.М.,  учителів-наставників та батьків 
взяли участь у організації та проведенні СТОР. 6 >>

колективної творчої справи.
На високому рівні проведені Новоріч-

ні ранки в1- 6 класах (класні керівники 
Сирота Н.І., Кісенко Н.І., Горецька Л.І., 
Минець С.В., Калюжка В.О., Алова А.М., 
Ярміш Н.В.). Оригінально, у казковому 
розмаїтті пройшли новорічні заходи для 
учнів 7-8 класів (класні керівники Осіпова 
М.О., Мороз С.С.). 

Вмілими, чудовими організаторами Но-
ворічного вечора для учнів 9-11-х класів 
стали наші майбутні випускники (класний 
керівник Савченко В.О.), які підготували 
театралізоване дійство «Новий рік у по-
дорожі». Творчі здібності показали Крав-
ченко Інна, Горобець Марина, Кутузова 
Владлена, Дзюба Євген, Лихварь Олексій, 
Пилипенко Карина, Дудник Владислава,  
Красношапка Анастасія, Петлицький Ігор, 
Фуголь Максим, Ярміш Вікторія.

Артистичне вміння продемонстрували 
учні 10-го класу (класний керівник Чер-
нець Н.В.), високу майстерність показали 
учні 9-Б класу (класний керівник Погріб-
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няк Ю.М.). Гучними оплесками зустріча-
ли учасників студії «Сонячний зайчик» 
(керівник  Сеник П.М.) Півтораку Ілону, 
Мороз Аліну, Сліпченко Анну та танцю-
вальний гурт «Батерфляй» (керівник Ри-
бальська С.А.). Дід Мороз і Снігуронька 
проводили різноманітні конкурси і ігри та 
розіграш Новорічної лотереї.    

Фольклорний колектив «Малий ву-
лик» (худ. керівник Голінченко Л.П., муз. 
керівник Рибальська С.А.) із щедрівка-
ми та колядками привітали підприємців, 
жителів міста, працівників та дітей ДНЗ 
«Теремок» (завідувач Дроб'язко О.В.), 
працівників ПАТ «Склоприлад» (голова 
правління Єрмоленко К.М.), відвідавши 
цехи та дільниці підприємства, і одночас-
но ознайомились із роботою своїх батьків. 
Брали участь у відкритті Головної міської 
ялинки, вітали на сесії депутатів міської 
ради. Із традиційними вітаннями відвіда-
ли міську раду.

Учнів школи, щедрувальний колектив, 
учасників новорічних свят  обдарували 
подарунками Дід Мороз і Снігуронька,  за-
вдяки небайдужим спонсорам: Заводській 
міській раді (голова Сидоренко В.В.), ПАТ 

«Склоприлад» (голова правління Єрмо-
ленко К.М., голова наглядової ради Ілюхін 
В.В.), ТОВ «Агросервіс» (голова правління 
Шапошник В.М.), ТОВ «Лохвицький ком-
бікормовий завод (директор                 Бердник 
В.Ф.), ТОВ «Європа-Транс ЛТД» (заступ-
ник директора по механізації Східного 
регіонального управління Топчій В.М.), 
комунальному ринку м. заводського (ди-
ректор Лисенко В.В.), підприємцям  міста 
(Заславець О.Г., Лазоренко С.М., Мельник 
В.О., Литовченко В.М., Лисенко М.В., Гра-
бовий І.І., Дубовик Л.П., Музиченко О.М., 
Клепач О.С., Молодуха Л.М., Гаврилець 
В.Ф., Єна В.А., Шилін І.М., Грязюк В.О., 
Петренко О.А.) та батькам.

На канікулах учні школи відвідали Го-
ловну ялинку у м. Києві та новорічні ялин-
ки в Полтаві, Харкові, Лохвиці.

Протягом канікул  учні гарно відпочили 
і оздоровилися і тепер, з новими силами, 
приступили до занять. Бажаємо їм здій-
снення усіх бажань.

Л.ГОЛІНЧЕНКО
заступник директора школи 

з виховної роботи

Про виконання програми соціально-економічного розвитку міста за 2016 рік

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міс-
та за 2016 рік (додається). 

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 січня 2017 року рішення №7

РІШЕННЯ РАДИ    

Звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік

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

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік по доходах у сумі 
22 854 741грн., в тому числі:

- доходи загального фонду 21 505 185грн;
- доходи спеціального фонду 1 349 556 грн.
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік по видатках у сумі 21 546 

478грн., в тому числі:
- видатки  загального фонду 16 966 929 грн;
- видатки спеціального фонду 4 579 549 грн.                                                                    

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 січня 2017 року рішення №3

РІШЕННЯ РАДИ    

РІШЕННЯ РАДИ    

Про затвердження програми економічного і соціального розвитку міста Заводське, 
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 соціального розвитку міста Заводське, Лох-
вицького району, Полтавської області на 2017 рік (додається).                                                                    

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

24 січня 2017 року рішення №8
ДОДАТОК ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням двадцятої сесії міської ради VII скликання від 24.01.2017 року №8

ПРОГРАМА
економічного і соціального розвитку міста Заводське Лохвицького району 

Полтавської області на 2017 рік
ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку м.Заводське Лохвицького району Пол-

тавської  області на 2017 рік та основних напрямків розвитку (далі – Програма) розро-
блена виконавчим комітетом Заводської міської ради спільно з депутатами міської ради 
відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне 
прогнозування та розроблення  програм економічного і соціального розвитку України» 
та інших нормативно-правових актів.

В основу Програми покладені положення Стратегічного плану розвитку міста Завод-
ське до 2020 року, Генеральний план міста, проекти розвитку, міські програми та звер-
нення мешканців міста.

Програма розроблена з метою вироблення єдиної соціальної і економічної політики 
розвитку м.Заводське у 2017 році економічно обґрунтованого використання бюджетних 
коштів є передумовою для виконання положень стратегічного плану розвитку міста до 
2020 року.

Ця програма є планом реальних дій і інструментом для організації міською радою 
успішного розвитку і нарощування добробуту міста, підвищення його престижу в співп-
раці з владними структурами, підприємствами, громадськими організаціями, всіма вер-
ствами населення у вирішенні проблеми розвитку міста, відстоювання його інтересів в 
районних, обласних та центральних органах влади.

Основні зусилля в реалізації Програми будуть направлені на забезпечення покращен-
ня життєдіяльності та благополуччя мешканців міста, це перш за все: розбудова інфра-
структури (дорожньої, торгової, соціальної, культурної, тощо), поліпшення інвестицій-
ного клімату з метою залучення інвестицій та реалізацію проектів, подальший розвиток 
комунального господарства, відновлення культурної спадщини та розвиток спорту.

В програмі сформульовані проблеми, які постануть перед міською радою і будуть по-
требувати вирішення в перспективі, в тому числі і в 2017 році.

В процесі реалізації Програми поліпшиться інвестиційний клімат, поліпшаться со-
ціальні стандарти та якість життя мешканців міста.  

МЕТА ПРОГРАМИ
Для покращення ситуації та вирішення проблемних питань розвитку міста Заводське 

в Програмі визначено мету та основні напрями її досягнення.
Основною метою Програми є підтримка розвитку підприємств малого та середнього 

бізнесу, розв’язання соціальних проблем та підвищення життєвих стандартів.
Пріоритетними напрямками розвитку міста Заводського у 2017 році є – стабілізація 

економічного розвитку на основі власного потенціалу, посилення інвестиційної актив-
ності та удосконалення механізмів управління розвитком міста та внаслідок цього під-
вищення конкурентоспроможності міста, підвищення стандартів життя та покращен-
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ня добробуту населення, забезпечення 
належного функціонування комунальної 
інфраструктури, доступності комуналь-
них послуг та дотримання соціальних 
стандартів.

У 2017 році діяльність міської ради буде 
направлена на мобілізацію та концентра-
цію всіх наявних ресурсів для реалізації 
завдань та заходів з проведення реформу-
вання міського господарства.

Для досягнення цієї мети міська рада, 
виконавчий комітет спільно з суб’єктами 
господарювання, громадськими органі-
заціями, мешканцями міста розробляє та 
реалізує заходи з розвитку інфраструкту-
ри міста, тим самим забезпечуючи ком-
фортні умови для життєдіяльності в місті; 
впроваджує активну соціальну політику, 
спрямовану на покращення якості життя 
всіх верств населення. Впроваджує заходи: 
по покращенню водопостачання та водо-
відведення, по виготовленню проектно-
кошторисної документації будівництва 
очисних споруд, по подальшій оптимізації 
в сфері благоустрою та  природоохорон-
них заходах, по покращенню стану доріг, 
по чистоті та охайності вулиць та дворів, 
по облаштуванню місць для відпочинку 
мешканців міста та гостей, по створенню 
нових елементів благоустрою.

    
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТА ОСНО-
ВНІ ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СО-
ЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

1. Створення належних умов для якіс-
ного рівня життя населення міста.

2. Забезпечення сприятливого інвести-
ційного клімату в рамках реалізації про-
ектів, спрямованих на підвищення кон-
курентноспроможності та привабливості 
міста.

3. Запровадження новітніх технологій 
та інноваційних проектів для подальшого 
розвитку суб'єктів господарювання.

4. Раціональне використання виробни-
чого потенціалу міста, людських та при-
родних ресурсів, всебічна підтримка та 
сприяння виробничим підприємствам, які 
реалізовують інвестиційні проекти у від-
повідності до вимог законодавства.

5. Створення умов для розвитку під-
приємницької діяльності та покращення 
бізнес-клімату в місті.  

6. Покращення управління комуналь-
ним майном та земельними ресурсами, 
реалізація програми розвитку земельних 
відносин на території Заводської міської 
ради Лохвицького району, Полтавської 
області на 2014 – 2020 роки та  програми 
«Підвищення енергоефективності, енер-
гозбереження та утримання і матеріаль-
ного забезпечення соціальних та куль-
турних об’єктів комунальної власності в 
м.Заводське на 2016 – 2025 р.р.»

7. Ефективне утримання транспортно-
експлуатаційного стану вулично-дорож-
ньої мережі, дорожньої інфраструктури та 
подальший їх розвиток.

8. Забезпечення стабільної та ефек-
тивної роботи житлово-комунального 
господарства міста, реалізація програм 
та проектів: «Заміни вводів систем водо-
постачання багатоквартирних житлових 
будинків в м.Заводське, Лохвицького ра-
йону, Полтавської області» на 2016 – 2021 
роки, «Міське освітлення», «Благоустрій», 
реконструкції і модернізації систем во-
допостачання та водовідведення міста, 
підвищення ефективності тарифної та 
енергозберігаючої політики. Активіза-
ція роботи щодо підтримки створених 
об'єднань співвласників багатоквартирних 
житлових будинків. Оновлення парку ко-
мунального транспорту.

9. Здійснення заходів щодо поліпшення 
стану навколишнього природного серед-
овища, реалізація міської екологічної про-
грами на 2016 – 2021 роки, виготовлення 
проекту «Будівництво очисних споруд 
(каналізаційні системи) м.Заводське, Лох-
вицького району, Полтавської області».

10. Впровадження заходів з енергоз-
береження та підвищення ефективності 
використання енергоресурсів у всіх сфе-
рах господарювання. Капітальний ремонт 
МБК №1 та МБК №2.

11. Забезпечення соціального захисту 
різних категорій населення міста, реалі-
зація комплексної програми соціального 
захисту населення міста Заводське Лох-
вицького району Полтавської області на 
2017 рік.

12. Створення відповідних умов для 
ефективного функціонування соціальної 
та культурної сфери: освіти, культури, 
спорту, а також реалізація міських програм 
розвитку дошкільної освіти в м.Заводське 
Лохвицького району Полтавської області 
на 2017 рік, «Розвитку культури та твор-
чості в м.Заводське» на 2017 рік, «Сімнад-
цятий міський фестиваль – конкурс дитя-
чої творчості «Веселкові кольори» на 2017 
рік, «Розвитку аматорського футболу» на 
2017 рік, «Розвитку настільного тенісу та 
міні – футболу (кубок міського голови з 
настільного тенісу, кубок міського голови 
з міні – футболу) на 2017 рік, «Розвитку 
боксу» на 2017 рік, «Розвитку та підтрим-
ки спортсменів – інвалідів, спортсменів 
бойового мистецтва «Дракон», кіокушин 
– карате, баскетболістів, волейболістів 
м.Заводське» на 2017 рік.  

13. Реалізація Програми «Розвитку між-
народного співробітництва м.Заводське» 
на 2017 рік.

14. Збереження існуючих об'єктів істо-
ричної та культурної спадщини, пам'яток 
архітектури та містобудування.

15. Забезпечення правопорядку та без-
пеки життєдіяльності громадян, реаліза-
ція Програми «Правопорядок».

Для забезпечення виконання Програми 
визначено заходи, які відповідно фінансу-
ються за рахунок коштів міського бюдже-
ту, субвенцій (трансфертів) з державного, 
обласного, районного бюджетів, а також 

коштів підприємств, організацій, фондів, 
коштів населення та інших джерел фінан-
сування не заборонених законодавством. 

Зміни та доповнення до програми за-
тверджуються рішеннями міської ради.  

Відповідальними за виконання заходів 
Програми є – міськвиконком спільно з ке-
рівниками підприємств, організацій, уста-
нов та закладів міста.

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ 
РЕМОНТ ОБЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ 
МІСТА

1. Добудова ЗОШ №1 по вул. Шкільна, 1.
2. Поточний ремонт дошкільних закла-

дів освіти, охорони здоров’я, культури.
3. Капітальний ремонт (заміна вікон та 

дверей) в МБК №2 по вул. Жукова, 1.
4. Капітальний ремонт покрівлі примі-

щень їдальні та молодшої дитячої групи; 
капітальний ремонт віконних та дверних 
блоків будівлі пральні; поточний ремонт 
системи зовнішнього водовідведення з 
даху ДНЗ «Теремок» по вул. Озерній, 9. 

5. Поточний ремонт ганків, систем 
водопостачання та  водовідведення з за-
міною сантехніки в амбулаторії та полі-
клінічному відділенні АЗПСМ №1 по вул. 
Садовій, 2а, 2б.

6. Реконструкція спорткомплексу по 
вул. Матросова, 15а в м.Заводське, Лох-
вицького району, Полтавської області 
відповідно до спільного з Токарівською 
сільською радою Проекту «Розвиток спор-
тивної бази, як важлива складова процесу 
повноцінного розвитку людини».

7. Капітальний ремонт спорткомплексу 
по вул. Матросова, 15а.

8. Реконструкція будівлі водолікарні з 
гуртожитком під Центр надання адмін-
послуг з гуртожитком по вул. Шкільна, 13 
приміщення 1, м.Заводське, Лохвицького 
району, Полтавської області по програмі 
«Створення Центру надання адміністра-
тивних послуг в адміністративно-терито-
ріальній одиниці м.Заводське».

9. Виконання проектно-вишукувальних 
робіт та виготовлення ПКД на капіталь-
ний ремонт чаші басейну в парковій зоні 
по вул. Матросова, 15д.

10. Виготовлення проектно-кошторис-
ної документації на реконструкцію очис-
них споруд в м.Заводське.

11. Виготовлення проектно-кошторис-
ної документації на реконструкцію будівлі 
поліклінічного відділення по вул. Садовій, 
2а та будівлі АЗПСМ №1 по вул. Садовій, 
2б.

КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕ-
МОНТ ШЛЯХІВ, ТРОТУАРІВ ТА ВСТА-
НОВЛЕННЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ

1. Поточний та капітальний ремонт до-
ріг міста з твердим покриттям.

2. Поточний та капітальний ремонт до-
ріг міста без твердого покриття.

3. Дорожня розмітка.
4. Встановлення та ремонт дорожніх 

знаків по місту.
5. Поточний ремонт частини тротуарів 

міста.

РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА

I. ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІД-
ВЕДЕННЯ.

1. Будівництво вуличних кооператив-
них водогонів для населення (сприяння 
міської ради в будівництві) – при умові ко-
оперування коштів.

2. Виконання міської програми «Капі-
тальний ремонт системи водопостачання 
(заміна вводів) багатоквартирних житло-
вих будинків в м.Заводське Лохвицького 
р-ну Полтавської обл.» на 2017 – 2021 роки.

3. Поточний ремонт водопровідних ме-
реж на території міста.

4. Влаштування огорожі свердловин во-
допостачання та реконструкцій вузлів об-
ліку.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА 
БЛАГОУСТРІЙ

1. Проведення двомісячника чистоти та 
благоустрою.

2. Ліквідація несанкціонованих сміттєз-
валищ.

3. Видалення старих, уражених омелою 
та таких, які загрожують будівлям та жит-
тю людей, дерев в межах міста. Обрізка 
дерев на вулицях міста та паркових тери-
торіях.

4. Боротьба з карантинними рослина-
ми.

5. Капітальний ремонт декоративної во-
дойми (чаші басейну) по вул. Матросова, 
15д.

6. Впорядкування та утримання огоро-
жі, газонів та квітників на вулицях міста.

7. Придбання саджанців для озеленен-
ня.

8. Впорядкування та утримання пам’я-
тників.

9. Впорядкування та поточний ремонт 
автобусних зупинок.

10. Поточний ремонт пожежних гідран-
тів на території міста.

11. Виконання міської програми «Пра-
вопорядок».   

12. Виконання міської програми «Ву-
личне освітлення».

13. Придбання елементів благоустрою 
(дерев’яних скульптур, смітничок, лавок, 
пісочниць) та встановлення їх на території 
міста.

14. Будівництво туалету поблизу стадіо-
ну по вул. Озерній.

15. Влаштування огорожі на сміттєзва-
лищі (с.Вишневе).

КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
1. Організація та проведення міських 

свят. 
2. Виконання міських спортивних про-

грам.

З 01.02.2017 по 28.02.2017 року Заводська 
міська рада приймає пропозиції та проекти, 
реалізація яких відбуватиметься за рахунок 
коштів громадського бюджету (бюджету 
участі). Усі зацікавлені громадяни України, 
які зареєстровані та проживають на терито-
рії міста Заводського і мають право голосу на 
місцевих виборах, можуть отримати в Завод-
ській міській раді інформацію, яка стосуєть-
ся цього конкурсу або ознайомитись на офі-
ційному сайті ради в рубриці "Пріоритети" 
сторінка "Громадський бюджет".

Телефон для довідок 3-56-92.
Додаткова інформація знаходиться за 

посиланням: www.ch-zavodska-mr.gov.ua/
content/public-budget.html.

Громадський бюджет (бюджет участі, 

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 
(БЮДЖЕТ УЧАСТІ, PARTICIPATORY BUDGET)

participatory budget) – важливий інструмент 
прямої, електронної демократії, який роз-
виває культуру самоврядування, участі на-
селення у розвитку міста, його пріоритетів, 
ефективності міського бюджету. Як правило, 
бюджет участі – це частина коштів міського 
бюджету, щодо якої мешканці міста само-
стійно обирають на що їх витрачати шляхом 
голосування, результати якого мають пряму 
дію, незалежно від волі чиновників та депу-
татів. У різних містах світу (понад 1500), які 
розвивають культуру бюджету участі є різні 
підходи. Але в цілому всі ефективні моделі 
призводять до росту участі населення міст у 
їх розвитку, чисельності розумних громадян, 
податкової лояльності, росту соціального 
капіталу, індекс щастя, інвестиційної прива-
бливості, успішності самих міст.



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

Д О К У М Е Н Т И

Про затвердження норм споживання води та 
відведення стоків

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Законом України «Про питну воду та питне 
водопостачання», Законом України «Про житлово-комунальні 
послуги», Законом України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 25 серпня 2004 року за № 1107 «Про 
затвердження Порядку розроблення та затвердження нормати-
вів питного водопостачання», враховуючи типові норми водо-
споживання БНіП 2.01.01-85 та розглянувши клопотання КП 
«Комунсервіс» від 18.01.2017 року за № 10. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити норми споживання води та від-
ведення стоків згідно з БНіП 2.01.01.- 85 для споживачів послуг 
централізованого водопостачання та водовідведення КП «Ко-
мунсервіс» (додаються). 

2. Директору КП «Комунсервіс» здійснити оприлюднення 
цього рішення.

3. Рішення виконавчого комітету від 28.12.2010 року за № 26 
– скасувати.

4. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 січня 2017 року рішення №1

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ    

Про затвердження норм утворення твердих 
побутових відходів

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», Законом України «Про відходи», Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року за № 1070 
«Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побуто-
вих відходів» та розглянувши клопотання КП «Комунсервіс» від 
18.01.2017 року за № 10. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити норми утворення твердих побу-
тових відходів для житлових будинків та для об’єктів невироб-
ничої сфери в м. Заводське (додаються). 

2. Директору КП «Комунсервіс» здійснити оприлюднення 
цього рішення.

3. Рішення виконавчого комітету від 28.12.2010 року за № 28 
– скасувати.

4. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 січня 2017 року рішення №2

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ    

Про затвердження розрахунків щодо зміни тарифів на 
послуги з централізованого водопостачання

та водовідведення для КП «Комунсервіс»

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 частини 1 
статті 7, підпунктом 1 пункту 1 статті 21, пунктом 3 статті 31 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядком 
формування тарифів на централізоване водопостачання та во-
довідведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного під-
ходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», 
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва, та 
житлово-комунального господарства від 30.07.2012 року за № 
390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів ін-
формації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру 
цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності  
та про врахування відповідної позиції територіальних громад», 
розглянувши клопотання КП «Комунсервіс» від 20.01.2017 року 
за № 14 про затвердження розрахунків економічно обґрунтова-
них витрат щодо зміни тарифів на комунальні послуги з водо-
постачання та водовідведення в зв’язку зі зміною вартості скла-
дових. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити розрахунки економічно обґрун-
тованих витрат щодо зміни тарифів на комунальні послуги з 
водопостачання та водовідведення для КП «Комунсервіс» (до-
даються).

2. Директору КП «Комунсервіс» (Мельник В.Т.) довести до 
відома споживачів про розрахунки і розмір вказаних тарифів.

3. Директору КП «Комунсервіс» (Мельник В.Т.), по завершен-
ню терміну оприлюднення інформації щодо зміни тарифів, по-
відомити виконавчий комітет міської ради щодо надходження 
зауважень та пропозицій.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 січня 2017 року рішення №3

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ    

Про затвердження розрахунків щодо зміни тарифів на 
послуги з вивезення ТПВ та утримання полігону

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 частини 1 
статті 7, підпунктом 1 пункту 1 статті 21, пунктом 3 статті 31 За-
кону України «Про житлово-комунальні послуги», Постановою  
Кабінету Міністрів України № 1010  від  26.07.2006 року «Про 
затвердження Порядку  формування тарифів  на послуги з виве-
зення  побутових відходів», Наказом Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва, та житлово-комунального господар-
ства від 30.07.2012 року за № 390 «Про затвердження Порядку 
доведення до споживачів інформації про перелік житлово-ко-
мунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з 
обґрунтуванням її необхідності  та про врахування відповідної 
позиції територіальних громад», розглянувши клопотання КП 
«Комунсервіс» від 20.01.2017 року за № 14 про затвердження 
розрахунків економічно обґрунтованих витрат щодо зміни та-
рифів на комунальну послугу з вивезення ТПВ та утримання по-
лігону в зв’язку зі зміною вартості складових. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити розрахунки економічно обґрун-
тованих витрат щодо зміни тарифів на комунальну послугу з 
вивезення ТПВ та утримання полігону для КП «Комунсервіс» 
(додаються).

2. Директору КП «Комунсервіс» (Мельник В.Т.) довести до 
відома споживачів про розрахунки і розмір вказаних тарифів.

3. Директору КП «Комунсервіс» (Мельник В.Т.), по завершен-
ню терміну оприлюднення інформації щодо зміни тарифів, по-
відомити виконавчий комітет міської ради щодо надходження 
зауважень та пропозицій.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 січня 2017 року рішення №4

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ    

Про затвердження розрахунків щодо зміни тарифів на 
послуги з утримання будинків, споруд і 

прибудинкових територій
Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 частини 1 
статті 7, підпунктом 1 пункту 1 статті 21, пунктом 3 статті 31 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядком 
формування тарифів на послуги з утримання будинків і спо-
руд та прибудинкових територій, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 «Про забез-
печення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги», Наказом Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва, та житлово-комунального господарства від 
30.07.2012 року за № 390 «Про затвердження Порядку доведення 
до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних 
послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуван-
ням її необхідності  та про врахування відповідної позиції тери-
торіальних громад», розглянувши клопотання КП «Комунсер-
віс» від 20.01.2017 року за № 14 про затвердження розрахунків 
економічно обґрунтованих витрат щодо зміни тарифів на кому-
нальні послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових 
територій в зв’язку зі зміною вартості складових. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити розрахунки економічно обґрун-
тованих витрат щодо зміни тарифів на комунальні послуги з 
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для 
КП «Комунсервіс» (додаються).

2. Директору КП «Комунсервіс» (Мельник В.Т.) довести до 
відома споживачів про розрахунки і розмір вказаних тарифів.

3. Директору КП «Комунсервіс» (Мельник В.Т.), по завершен-
ню терміну оприлюднення інформації щодо зміни тарифів, по-
відомити виконавчий комітет міської ради щодо надходження 
зауважень та пропозицій.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 січня 2017 року рішення №5

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ    

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ   

Про погодження вартості послуг по 
утриманню торгового місця на ринку

Керуючись ст. 28, 40 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», розглянувши та врахувавши клопотання ди-
ректора Червонозаводського комунального ринку від 21.12.2016 
року №24. 

ВИРІШИЛИ: 1. Погодити з 01.02.2017 року вартість послуг 
по утриманню одного торгового місця (2кв.м) на Червонозавод-
ському комунальному ринку – 7,00 грн. 

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

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

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

25 січня 2017 року рішення №16

Т У Р Н І Р  З  М І Н І -
Ф У Т Б О Л У  Т А  Н А -

С Т І Л Ь Н О Г О  Т Е -
Н І С У   Н А  К У Б О К 

М І С Ь К О Г О 
Г О Л О В И

9 січня на великому стадіоні мікрорайону спиртоком-
бінату відбувся традиційний турнір з міні-футболу на 
Кубок міського голови. В цьому році на засніжене поле 
Заводського вийшло 7 футбольних колективів району 
та міста. Підступна зима підкинула труднощів  у вигляді 
пухнастого снігу, який усю ніч дуже турботливо вкривав 
газон футбольного поля. Але природні негаразди було по-
долано і всі матчі відбулися за розкладом і ніхто з учас-
ників Кубку міського голови  не пошкодував  ні секунди, 
що приїхав у Заводське пограти у футбол. Ігровий  день 
був насичений  видовищними футбольними моментами 
та красивими голами. Заводський  «Харчовик» впевнено 
здолав всіх своїх суперників, а у фіналі переміг минуло-
річного переможця цих змагань команду «Склоприлад» із 
рахунком 7:2 і повернув собі Кубок. Переможці отримали 
від міського голови традиційний кубок. 

15 січня 2017 року на базі Лохвицького технологічного 
технікуму ПДАА відбувся традиційний турнір з настіль-
ного тенісу на Кубок міського голови міста Заводське. В 
турнірі взяли участь студенти технікуму та учні ЗОШ №1, 
№2. Серед дівчат другу перемогу поспіль здобула Цари-
цина Наталія. В молодшій віковій категорії серед хлоп-
ців кращим став Кириченко Олександр. Серед  старших 
юнаків сильнішим виявився студент технікуму Вихрань 
Андрій, який і отримав почесний трофей із рук місько-
го голови. Переможці та призери турніру отримали із рук 
міського голови грошові винагороди, перехідні кубки, 
грамоти, календарі. Всі учасники турніру, також, не за-
лишилися без уваги і отримали від організаторів святкові 
подарунки. 

В.МУСІЄНКО 
провідний спеціаліст з питань

інфраструктури та спорту
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Додаток до рішення виконавчого комітету від 25.01.2017 року №1 
Норми споживання води та відведення стоків згідно з БНіП 2.01.01 – 85 для 

КП «Комунсервіс» на 2017-2021 р.р.

Додаток до рішення виконавчого комітету від 25.01.2017 року №2
Норми утворення твердих побутових відходів для житлових будинків

СТОР. 10 >>



ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ВІСНИК
Засновник — Заводська 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
Сайт: www.tipografiya.org.ua
Замовлення:

Адреса в інтернеті: www.ch-zavodska-mr.gov.ua
Адреса редакції: 37240, м.Заводське, вул.Полтавська, 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 ВІСНИК10 www.ch-zavodska-mr.gov.ua

<< СТОР. 9

Л О Х В И Ц Ь К И Й  Р А Й О Н Н И Й 
С Е К Т О Р 

Г У  Д С Н С  У К Р А Ї Н И 
У  П О Л Т А В С Ь К І Й  О Б Л А С Т І

ПОПЕРЕДЖАЄ
 всіх любителів зимової риболовлі про небезпеку, яку таїть у собі лід, але деякі люби-

телі риболовлі нехтують усілякими попередженнями і правилами безпеки. В багатьох 
випадках це закінчується трагічно. Трагедією обертаються і зусилля тих, хто поспішає їх 
рятувати, якщо останні не мають при собі елементарних засобів порятунку.

Тому щоб знизити ризик від небезпеки на льоду подивіться заздалегідь, чи немає під-
озрілих місць:

- лід може бути неміцним біля стоку води;
- тонкий або крихкий лід поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водо-

рості вмерзли у лід;
- обминайте ділянки, покриті товстим прошарком снігу – під снігом лід завжди тон-

ший; тонкий лід і там, де б'ють ключі, де швидкий плин або струмок впадає в річку;
- особливо обережно спускайтеся з берега: лід може нещільно з'єднуватися із сушею, 

можливі тріщини, під льодом може бути повітря.
Візьміть із собою палицю для того, щоб перевіряти міцність льоду.  Якщо після пер-

шого удару палицею на ньому з'являється вода, лід пробивається, негайно повертайтеся 
на те місце, звідки ви прийшли. Причому перші кроки треба робити, не відриваючи під-
ошви від льоду. Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду ударом ноги.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ
Основна причина пожеж і вибухів - витікання газу внаслідок порушення герметич-

ності газових трубопроводів, з’єднувальних вузлів або через колонки газових плит. 
Природний і скраплений балонні гази (зазвичай це пропаново-бутанова сполука) здатні 
створювати з повітря вибухонебезпечні суміші. Досить найменшої іскри - й відбудеться 
потужний вибух.

Тому доцільно нагадати, що, відчувши запах газу в приміщенні, в жодному разі не 
можна запалювати сірники, запальнички, вмикати й вимикати електричні прилади, зна-
ходитися в приміщенні з відкритим вогнем або цигаркою. Все це може спричинити ви-
бух. 

До речі, щоб можна було відчути наявність газу, його попередньо одоризують, тобто 
надають йому характерного запаху. 

Якщо витікання газу сталося з відкритого крану на газовому приладі, його слід негай-
но закрити, а вже потім запалювати відкритий вогонь. Забороняється використовувати 
для пошуку місць витікання газу відкритий вогонь, для цього існує мильний розчин.

Часто виникають проблеми із забезпеченням пожежної безпеки в разі розташуван-
ня газових плит біля стін (перегородок) із горючих матеріалів. За такого розташування 
плит стіни необхідно ізолювати негорючими матеріалами: штукатуркою, покрівельною 
сталлю по негорючому теплоізоляційному матеріалу не менше 3,0 мм завтовшки. Ізо-
ляція повинна виступати за габарити плити не менше як 0,1 м з кожного боку, та не 
менш як 0,8 м зверху. Відстань від плити до ізольованих негорючими матеріалами стін 
повинна бути не менше 0,07 м. Відстань між плитою та неізольованою стіною з горючих 
матеріалів повинна бути не менше 1 м. Така сама відстань повинна бути від балонів зі 
скрапленим газом до газової плити. Меблі та інші вироби (предмети) з горючих матері-
алів слід установлювати не ближче 0,2 м від газових приладів. 

Під час користування газовими колонками, титанами необхідно дотримуватися 
обов’язкових заходів пожежної безпеки. Категорично забороняється залишати газові 
прилади, що працюють без нагляду, або доручати нагляд за ними дітям. 

Завжди потрібно пам’ятати - пожежу легше попередити, ніж загасити.


