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Україна. Країна добрих, щирих, приві-
тних, веселих і гостинних людей, які ніко-
ли не поневолювали інших, а лише вміло 
захищалися від ворогів внутрішніх і зо-
внішніх. Наша батьківщина – земля гід-
ності та свободи. Такими нас зробила не 
одна, а дві революції – Майдан 2004 року й 
Революція 2013 року.

21 листопада 2013 року за кілька днів до 
укладання Угоди про асоціацію між Укра-
їною та ЄС український уряд радикально 
повернув курс держави від євроінтегра-
ційного до курсу, спрямованого на розви-

ток співпраці з державами-членами СНД. 
Поступальний рух колеса історії зупинив-
ся.

Обурена таким рішенням уряду молодь 
вийшла на Майдан Незалежності у Києві. 
Невдоволена вся Україна. Це був початок 
Революції Гідності.

Громада нашого містечка ніколи не сто-
яла осторонь подій, що відбуваються в 
державі. Тому й тоді, у листопаді 2013, і за-
раз заводчани підтримували курс держави 
на євроінтеграцію. Представники громади 
допомагали майданівцям. Сьогодні ж зга-

дуємо про ті події, схиляючи низько голо-
ви в жалобі за загиблими.

20 листопада 2017 року в міському Бу-
динку культури №1 (директор Краснолуць-
ка Ю.В.)було проведено годину Гідності та 
Свободи, на яку запросили представників 
молоді, усіх бажаючих.

Ведучі Якименко Т. та Тупаленко І. роз-
повіли про історію свята, познайомили з 
героїчними сторінками минулого, які ста-
ли основою для запровадження відзначан-
ня цього пам’ятного дня.

Було наголошено, що молодь, студенти, 
школярі у листопаді 2013 року вийшли на 
майдан, вибираючи свою гідність. Нація 
потребувала активності, єдності, само-
пожертви. Українці з рідкісною впевне-
ністю боролися, ніхто не думав відступа-

ти. Це був надзвичайно важкий іспит для 
України, коли сини й дочки, захищаючи 
європейськість, прагнення до свободи, ги-
нули від куль снайперів. І так було аж до 
лютого 2014 року. Присутнім нагадали, 
що з метою утвердження в Україні ідеалів 
свободи й демократії, збереження та доне-
сення до сучасного й майбутніх поколінь 
об’єктивної інформації про доленосні по-
дії в Україні, а також віддання належної 
шани патріотизму й мужності громадян, 
які восени 2004 року та в листопаді 2014 
року постали на захист демократичних 
цінностей, прав і свободи людини і грома-
дянина, національних інтересів нашої дер-
жави та її європейського вибору та згідно 
з Указом Президента України 21 листопада 
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20 листопада в ПТУ № 32 з нагоди 84 
–ї річниці Голодомору 1932 – 1933 років 
була проведена година пам’яті та скорботи 
за виснаженими та померлими від голоду 
українськими селянами, який забрав жит-
тя мільйонів людей. Голод тих років не був 
наслідком стихійного лиха, посухи чи не-
врожаю. Це результат політики комуніс-
тичного режиму. Лунає музика «Реквієм» 
В.А.Моцарта. На її фоні читець Г.Ільїних 
читає вірш Т.Г.Шевченка «Розрита моги-
ла». Ведучі Ястреба Дмитро, Наталія Ан-
друщенко розповідають учням про голод 
1932 – 1933 років, найчорніший час в іс-
торії України. Досі не віриться, що тут, у 
житниці України, раптово зник хліб, люди 
залишились без зернини. І це в урожайний 
1932 рік. Пухли старі й малі, вимирали ро-
дини і цілі села. У червні 1933 року в Украї-
ні помирало щодоби 34500 осіб, щогодини 
1440, щохвилини 24 особи. Чорним смер-
чем пройшов голод і по нашій Полтавській 
землі. Ведучі діляться з присутніми спога-
дами Романа Івана Самсоновича, який на-
родився в 1924 році в с.Брисі Лохвицького 
району, та проживав у м. Києві, кандида-
та сільськогосподарських наук. «Пам’ять 
чітко відкарбувала події 1932 -1933 років, 
коли до них прийшли 5 чи 6 «Буксирів», які 
розбрелися по двору: хто в хлів, клуню, а 
хто з металевим штирем копирсав землю 
на підозрілих місцях у дворі, перевернули 
солому й сіно, в хаті розвалили підпіччя, 
скинули на долівку подушки, книжки, 
перекидали все на горищі. Забрали якесь 
збіжжя, мак у головках і навіть квасолю 
у ворочках. Багато разів викликали бать-
ка в сільську раду та наполягали, щоб той 
записався у колгосп. Відпирався як тіль-
ки міг, особливо тим, що до колгоспу ве-
лика відстань – 5 кілометрів. Десь після 
Жовтневих свят, одного холодного дня 

покликали його в Брисі в сільську раду. 
Повернувся батько звідти через три дні, 
почорнілий, худий, змучений. Не роздяга-
ючись, сів на лавку, помовчав, а потім яки-
мось хрипким голосом промовив, що по-
дав заяву до колгоспу. Виявляється, коли 
батько відмовився написати заяву, його 
замкнули в холодній коморі, не давали три 
дні їсти і пити. Замість води ковтав сніг, 
що набивався крізь шпари, якби не кожух, 
та добряче здоров’я загинув би. Запитали 
на третій день, чи напише заяву, він дав 
згоду, після того його відпустили. Згадали 
про сумні спогади письменника Миколи 
Євгеновича Петренка уродженця м. Лох-
виці, який нині живе у м. Львові. Читець 
Олексій Лихвар прочитав хвилюючі вірші 
про події тих років, учні переглянули віде-
офільми, що відображають катастрофічне 
становище, яке сталося на Україні, а та-
кож відео кліп про Курган Скорботи, що 
стоїть поблизу м. Лубен, вивершений на 
вічну пам’ять землякам своїм, які залиши-
ли життя своє, життя земне у пекельних 
муках. Стоїть Гора Зажури і на ній Хрест 
здійнявся – символ розп’яття українського 
народу. Бібліотекар організувала книжко-
ву виставку: «Голод 33- го – незагойна рана 
України. На завершення години пам’яті 
та скорботи всі присутні пом’янули міль-
йони великомучеників, жертв небаченого 
в історії людської цивілізації голодомору, 
хвилиною мовчання та запаленням свічок, 
прослухали пісню Т. Петриненка «Госпо-
ди, помилуй нас». 

Тож будьмо мудрими у помислах і ділах 
своїх, щоб у гонитві за власними політич-
ними устремліннями знову не обрубалося 
наше українське родове коріння.

Г. ІЛЬЇНИХ
заступник директора 

з виховної роботи ПТУ №32

вважати Днем гідності та свободи.
Талановиті співвітчизники відгукну-

лися рядками віршів, які виразно читали 
учні Заводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
- учасники художньої самодіяльності Бу-
динку культури №1- Ляшко М., Шабаль 
А., Пшенична М., Савченко В., Сенько А., 
Кривобок А. Звучали пісні у виконанні Бі-
лик Р., Пронь І., Лиходій Ю., Шишиної С., 
Сороки Н. та інструментальна композиція 

у виконанні учасників духового оркестру 
Руденко Є., Сінної К., Червоненко Т. (ке-
рівник Росла Т.). 

Мовою танцю учасниці хореографіч-
ного колективу «Пролісок» (керівник Жу-
равель В.) відтворили одвічну проблему 
боротьби в житті світлого й темного, до-
бра і зла, закликаючи бути милосердними, 
толерантними один до одного.

Поіменно було згадано героїв Небесної 
Сотні. Усі присутні хвилиною мовчання 

пом’янули загиблих. Змістовно доповнили 
виступ мультимедійні презентації (підгот. 
Гришко О.І.).

Усі присутні зі сльозами на очах слуха-
ли виступи, подумки благаючи небо ніко-
ли більше не допустити подібного.

Щодня, щогодини Україна виборює су-
веренітет, гине цвіт нації, знекровлюється 
рід український. Тож слід про це пам’ятати 
й сьогодні, і завтра, і довіку. Саме про це 
говорив міський голова Сидоренко В.В., 

виступаючи перед присутніми.
Кожна нація проектує себе у майбутнє 

вже сьогодні. Лише від нашої активності, 
цілеспрямованості, небайдужості зале-
жить, як житимемо далі. Сторінки історії – 
безцінні, бо вони навчають, застерігають, 
оберігають. Тож пам’ятаймо минуле зара-
ди майбутнього.

О.СТЕЛЬНИК
учитель української мови 

та літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
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С В І Т  Б Е З  К О Р Д О Н І В .  У К Р А Ї Н А  –  П О Л Ь Щ А
Цього року я вже вдруге відвідала 

Польщу, дякуючи проектам Малої Ака-
демії Наук України, зокрема організатору 
всеукраїнських та міжнародних проектів, 
методисту НЦ «МАНУ», кандидату філо-
софських наук Юлії Кравченко.

З 28 вересня по 6 жовтня у польському 
місті Бидгощ відбулася Міжнародна дво-
мовна українсько-польська школа з куль-
турної дипломатії, участь у якій взяли 15 
українських і 6 польських школярів. Ак-
тивним учасником якої була і я. Захід був 
ініційований Центром слов’янських мов 
«Славос» (керівник проекту та директор 
центру – Рафал Марцинковський) і відбув-
ся за фінансової підтримки адміністрації 
Бидгоща відповідно до програми налаго-
дження співпраці з містами-побратимами 
з України. Чесно кажучи, я не очікувала, 
що ця школа буде такою, якою була – з усі-
ма її прогулянками, дискусіями, дискоте-
ками та дорогою. 

А розпочалося все із традиційного міс-
ця зустрічі – Київського залізничного вок-
залу, місця біля фонтану. 

Вже в потязі, що прямував до Львова, 
ми познайомилися та почали спілкува-
тися. Прибувши до міста Лева, де ми зу-
стрілися із ще однією учасницею, ми ви-
рушили до музею Андрея Шептицького. 
Я раніше була знайома із цією постаттю з 
оглядових уроків історії, а також детально 
вивчила його з лекції Єпископа-помічника 
Тернопільсько-Зборівського Владики Тео-
дора Мартинюка на школі схожого форма-
ту з християнської дипломатії у с. Зарва-
ниця. Мене відразу зацікавила тема музею. 
Перші зали були присвячені українському 
іконопису, де ми розглянули оригінали. 
Виявляється, до певного часу підписувати 
свої витвори не було прийнято. Я навчи-
лася трактувати ікони. Розповідь гіда була 
дуже пізнавальною, а головне захопливою 
та цікавою. Найбільше мене вразив іконо-
стас Йова Кондзелевича. Декілька місяців 
тому я навіть не мріяла подивитися на ньо-
го власними очима. 

Час в дорозі до Бидгоща промайнув 

дуже швидко. Ось і перша зустріч з по-
ляками та перше заняття разом, яке по-
чалося з командоутворення з метою ство-
рення спільних проектів та подальшого 
їх втілення в життя. В нас були цікаві за-
вдання для роботи кожного разу в різних 
командах. Наприклад, сесія «Що я знаю 
про свого сусіда?», де ми мали виокремити 
негативні та позитивні риси про Росію, Бі-
лорусію та Словаччину. Чому саме ці кра-
їни? Відповідь проста: такі спільні сусіди 
у нас із Польщею. Мені було трішки дис-
комфортно, так як я мало що знаю про ці 
країни. Проте наразі ситуація змінилася, 
бо під час заняття я досліджувала історію 
та культуру держав. Цього ж дня ми мали 
теж зробити міні-перфоманс «Що ми зна-
ємо про Польщу» (українцям) та «Що ми 
знаємо про Україну (полякам). Відверто 
кажучи було не дуже приємно, що поль-
ські студенти так мало знають про нас. 
Лише футболіст Шевченко Андрій та бок-

сери брати Кличко асоціюються з Украї-
ною. Мабуть, у цьому є і наша провина, що 
ми не ознайомили наших нових друзів зі 
своєю культурою. 

Цікавим є те, що на деяких сесіях ми 
вчили польських учасників української 
мови. Тобто писати та читати кирилицею. 
Для них це було завдання не з найлег-
ших, проте після невеличкого екзамену, 
ми впевнилися, що наші старання були не 
марними. Наступного ж дня все було на-
впаки. Виявляється, польська мова не така 
вже й легка. Дуже багато складних винят-
ків написання слів.

Мене дуже вразило те, що майже кож-
ного дня в нас були зустрічі з відомими 
людьми, які досягли успіху та залюбки ді-
лилися досвідом. Яскравий приклад – зу-
стріч з депутатом Європарламенту Ірене-
ушем Ниткевичем. Завдяки його лекції та 
формату «Питання – відповідь» я здобула 
чимало знань, як правильно та результа-
тивно створювати та втілювати в життя 
власні проекти.

Одного дня ми відвідали аж 5 музеїв. 
Це було дуже важко засвоїти інформацію 

та втримати її в голові. Найбільше мені 
запам’ятався музей сучасного мистецтва. 
Можна було подумати та поділитися з дру-
зями. Часто наші бачення різнилися. Як на 
мене, це дуже добре, бо такий досвід на-
вчив мене дивитися на одну й ту саму річ з 
різних ракурсів.

Мені також запам’яталася зустріч з 
Професором Кшиштофом Козловським. 
Він не тільки показував нам побутові речі, 
одяг та зброю часів Речі Посполитої, а 
ще й дозволив брати музейні речі до рук, 
торкатися їх та приміряти . Ми навіть ви-
стрелили декілька раз зі справжнісінької 
зброї. Опісля ми мали дуже цікаву лекцію 
з історії. 

Вартою уваги була лекція з європей-
ської безпеки в університеті Казимира Ве-
ликого. 

Також усім запам’яталася привітна ат-
мосфера зустрічі із заступником мера міста 
в ратуші, де ми мали мали змогу посидіти 
у Великій залі та гідно представити укра-
їнську культуру піснями, грою на флейті 
і декламуванням поезії Адама Міцкевича. 
Пощастило відвідати і фестиваль докумен-
тального кіно й ознайомитися з фільмом 
українського режисера Сергія Лисенка 
«Енциклопедія Майдану». Ніколи не забу-
ду прийому в ратуші. Нас так гостинно та 
тепло прийняли. Мабуть, треба повчитися 
цьому і нам, бо цього часто бракує.

Бидгощ, де проходила школа з куль-
турної дипломатії, – це великий адміні-
стративний центр Куявсько-Поморського 
воєводства, що свого часу претендував на 
статус європейської столиці. У місті десять 
університетів, безліч музеїв, історичних і 
культурних пам’яток, найбільші у Польщі 
добре обладнані парки. Подорож шляхет-
ним містом Бидгощ запам’ятається надов-
го.

Також ми мали можливість відвіда-
ти і місто Торунь - батьківщину Миколи 
Коперника. Запам’ятався музей, присвя-
чений роботам Tony Haliko, що досліджу-
вав культуру індіанців, а також будинок, 
де мешкав Микола Коперник, і пам’ятник 
скрипалю, що врятував місто від жаб.

В нас протягом Школи було безліч ці-

кавинок, а от найбільше мені сподобалися 
інформативні прогулянки містами та ко-
мандна робота. Прогулянки були прони-
зані натхненням та якоюсь невимушеною 
атмосферою. Проекти ж, які ми створюва-
ли колективно були оточені думками, на-
пруженістю мозку і звичайно, взаємопова-
гою. Хочу окремо сказати про нашу роботу 
над найбільшим проектом за Школу – це 
те, над чим ми думали протягом трьох днів 
та маємо організувати спільно. Наша ко-
манда виявилася такого складу, що кожен 
із учасників цікавився різними галузями 
життя: чи то спорт, чи театр, чи журналіс-
тика. Те, що кожен надумав було пов’язано 
саме з його сферою, тому довгий час ми не 
могли визначитися навіть з напрямком. 
Проте в останній день на нас нахлинуло 
натхнення (звичайно, яке було спричине-
не пані Юлею, за що їй велике «Дякую») та 
почали з’являтися несмілі зорі на темному 
небі. Працюючи разом постійно, ми з кож-
ною годиною вдосконалювали свій проект. 
Представлення нашого проекту пройшло 
на високому рівні та викликало цікавість 
присутніх. Наша українсько-польська ко-
манда працює наразі над втіленням його в 
життя.

Наприкінці школи відбулася презен-
тація областей України, з яких приїхали 
учасники - Київської, Донецької, Луган-
ської, Дніпропетровської, Полтавської і 
Черкаської. Це було креативно, весело і 
цікаво. Я з гордістю представила своє не-
велике містечко та розповіла про багато-
річну співпрацю з польськими містами.

Важко описати все, що відбувалося з 
нами. Ми прожили неймовірний тиждень, 
кожен з своїми думками, своїм настроєм, 
проте разом. Жоден з моїх страхів, на від-
міну від очікувань, не справдився.

Мої стереотипи щодо знання про Поль-
шу з шкільних уроків історії та медійного 
інформаційного простору були стерті. Світ 
без кордонів – це дійсно реальне майбутнє.

      
М.ПАНЧЕНКО

учениця 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 
дійсний член Малої Академії наук
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Я К  У  Х А Т І  В И Т И Н А Н К А ,  Т О  Й  Д О Б Р О 
С Т О Ї Т Ь  Н А  Ґ А Н К У

«Немов відтворення серпанку, 
З паперу вирізані всі, 
Ось перед нами витинанки – 
Зразки чудової краси.»

(І.Дубинський)
У сучасному світовому суспільстві на-

буває актуальності не тільки питання збе-
реження національних особливостей кож-
ного народу, але і їхній розвиток. Митці в 
цьому напрямку мають широкий простір 
для діяльності та творчого розвитку. Все 
більшого дослідження потребує витинан-
ка, яка має широкі тенденції розвитку і 
використання у сучасному світі. Витинан-
ки мали й мають відданих прихильників. 
Це насамперед талановиті витинальники, 
колекціонери й численні шанувальники, 
котрі сприяють відродженню і розвиткові 
цього виду мистецтва. 

Досить часто до техніки витинання і мо-
тивів візерунків звертаються художники. 
Так наша землячка – заводчанка Гребенюк 
Валентина, яка є не тільки педагогом,але і 
талановитим художником, неодноразово 

виставляла у Заводській міській бібліоте-
ці №1 свої живописні роботи. Нині вона 
виступає в новому амплуа, а саме, як ху-
дожник – витинальник. Цієї осені стіни 
бібліотеки прикрашають її витинанки у 
народних традиціях. Соковита червона 
фарба переплітається з чорною та зеленою, 
нагадуючи українські давні орнаменти… 
Своєю яскравістю та оригінальністю ви-
тинанки немовби змагаються з похмурими 
дощовими днями, даруючи надію на кращі 
часи. 

Виставку переглянуло багато чита-
чів бібліотеки, а також її гостей, зокрема, 
учасників школи профмайстерності, які 
з’їхались до нас з усього району. Виставка 
заслужила багато схвальних слів і захо-
плення.

Днями виставка поїде на експонування 
в інший заклад, тому поспішайте, хто ціка-
виться народним мистецтвом!

Л.ЄРМАКОВА 
завідуюча бібліотекою

П Р О Е К Т  С Т А В  Р Е А Л Ь Н І С Т Ю
Як офіційно й бюрократично звучить 

фраза Громадський бюджет участі.  Здаєть-
ся, що це черговий офіційний документ, 
який з часом ляже під сукно. Хіба може 
думка пересічного мешканця міста  стати 
фінансовим втіленням  доброї справи? Ви-
являється може. Все дуже просто, прозоро 
і реально!

Вперше про Громадський бюджет  пові-
домлено на одній із сесій Заводської місь-
кої ради. Відразу виникли запитання. Піс-
ля особистого звернення до спеціалістів 
міської ради стало зрозуміло, що це дійсно 
є реально, лише не слід зволікати з часом. 
Згодом усі сумніви розвіялися відразу. Під 
час написання проекту виявилося, що го-
ловною умовою є аргументація. Слід до-
вести необхідність придбання обладнання 
і  спрогнозувати  очікувані результати. 

Оскільки у дитячому садку «Теремок» 
ігрове обладнання закуповувалося у 1985 
році , з моменту відкриття нового корпусу, 
то про потребу заміни і придбання нового 
питання виникало давно. На жаль, бажане    
не завжди співпадає з фінансовими мож-
ливостями

За вимогами Положення про громад-
ський бюджет проект має пройти обгово-

рення та голосування  мешканців, котрі 
належать до територіальної громади За-
водського. Вкрай приємно, що до голо-
сування долучилися не лише працівники 
«Теремка», а й батьки вихованців, дідусі 
та бабусі й усі небайдужі Заводчани. Як 
результат – саме наш проект набрав най-
більшу кількість голосів. Що ж далі? Пев-
на фінансова скрута поставила реалізацію 
проекту під питанням. Та тільки міський 
бюджет поповнився надходженням, відпо-
відна грошова сума  перерахована на раху-

нок підприємства-виробника.
Саме в День міста до дитсадка  приїхала 

вантажівка з довгоочікуваним вантажем. 
Оскільки обладнання доставлене у розі-
браному вигляді, то потрібні спеціалісти 
для його збору. Вагань не було. Ми зверну-
лися за допомогою до тат наших вихован-
ців. Чомусь сформований стереотип, що 
помічниками дитсадка є виключно мами. 
Але збір меблевих куточків переконав, що 
у тат справді золоті руки і чуйне серце. 
Щирі слова вдячності ми адресуємо: Алову 

М., Арутюнову В., Бабичу В., Баєвському 
Р., Барвінку О., Білику І., Бузуну В., Горо-
шку М., Гребіннику О., Даценку В., Дризі 
П., Журавлю Є., Завіріну О., Загорі Р., За-
порізькому А., Злигостєву С.,  Коліснику 
В., Красношапці О., Лесику С., Міхурі О., 
Нестеренку А., Осауленку В., Пилипенку 
О., Потапенку О., Приставці О. Решотці В., 
Скоку С., Терновому К., Тушку С., Харчен-
ку А., Христенку В.

Найголовніше – це радісні очі дітей, 
захоплюючі ігри у «справжніх»: лікарні, 
перукарні, магазині, на кухні та в куточ-
ку ряження. Не можливо передати емоції 
дітлахів, які є справжніми господарями 
сучасних розвивальних осередків, що  
спонукають до розвитку самостійності, 
мислення, товаристскості…

Відрадно, що  у мешканців Заводського 
є чудова нагода спробувати свої можли-
вості і реально допомогти громаді у вирі-
шенні, можливо незначних, але потрібних  
питань. А наш проект з анкети на папері 
став  реальністю і здійсненням дитячих 
мрій.

О.Дроб’язко
завідувач ДНЗ №2 «Теремок»

Ш А Н О В Н І  У Ч Н І  Ш К І Л  Т А  П Т У
Лохвицький механіко-техноло-

гічний коледж Полтавської держав-
ної аграрної академії запрошує вас 
стати слухачами ПІДГОТОВЧИХ 

КУРСІВ. 
Заняття проводитимуться щосу-

боти з української мови та матема-
тики. Початок о 9:00

Підготуйтеся до вступних іспи-
тів і ЗНО та отримайте переваги 
при вступі.

Довідки за телефонами (05356) 
3-54-58, 3-54-46, 0955954140
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Д О К У М Е Н Т И

Про направлення вільних лишків

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

ВИРІШИЛИ: 1. Направити 1 298 000,00 грн. вільного залиш-
ку бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2017 року:

По загальному фонду:
- КФК 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2210 «Предмети, мате-

ріали, обладнання та інвентар» 16 900,00 грн. (придбання ігрово-
го елементу та стільців);

- КФК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2240 «Оплата 
послуг (крім комунальних)» 232 000,00 грн. (поточний ремонт 
доріг ); КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприєм-
ствам (установам, організаціям)» 100 000,00 грн. (фінансування 
КП «Комунсервіс»);

По спеціальному фонду :
- КФК 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 3110 «Придбання об-

ладнання і предметів довгострокового користування» 45 100,00 
грн. ( придбання ігрових елементів для дошкільних навчальних 
закладів 25 100,00 грн. та 20 000,00 грн. придбання м’ясорубки 
для ДНЗ «Малятко»);

- КФК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капі-
тальний ремонт інших об’єктів» 270 000,00 грн. ( капітальний 
ремонт фасаду спортивного комплексу по вул. Матросова, 15А 
в м. Заводське Лохвицького району, Полтавської області з опо-
рядженням та утепленням 170 000,00 грн. та капітальний ремонт 
тротуару по вул. Матросова 100 000,00 грн.);

- КФК 8600 КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування» 450 000,00 грн. (придбання 
приймача з цифровою обробкою зображення і стійки для пере-
ведення на цифрову технологію рентгенівського апарату);

- КФК 7310 «Проведення заходів із землеустрою» КЕКВ 2282 
«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) про-
грам, не віднесені до заходів розвитку» 160 000,00 грн. (проект 
зонування території міста);

- КФК 0170 КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування» 24 000,00 грн. (придбання орг-
техніки).

2. Затвердити профіцит загального фонду бюджету в сумі 949 
100,00 грн.

3. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 
949 100,00 грн., напрямком використання якого визначити пере-
дачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

10 жовтня 2017 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ    

Про внесення змін до бюджету на 2017 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні» та беручи до ува-
ги рішення шістнадцятої сесії Лохвицької районної ради від 
19.10.2017 року. 

ВИРІШИЛИ: 1. Збільшити доходну частину загального фон-
ду бюджету на 2017 рік по коду 41035000 «Інша субвенція» на 
суму 200 000,00 грн.

2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету 
на 2017 рік по КФК 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2111 «Заро-
бітна плата» на суму 164 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 
оплату праці» на суму 36 000,00 грн.

3. Внести зміни у видаткову частину бюджету, а саме:
по КФК 8010 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені 

видатки» зменшити на суму 100 000,00 грн.;
по КФК 8600 «Інші видатки» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» збільшити на 50 000,00 грн. (на оплату послуг 
ТРК «Астра»).

по КФК 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші за-
клади клубного типу» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  збільшити 
на 50 000,00 грн.(на заробітну плату працівникам культури).

4. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис 
бюджету на 2017 рік.

5. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової час-
тини бюджету на 2017 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

16 листопада 2017 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ

Про розробку Плану зонування території міста Заводське

Керуючись статтею 25, пунктом 42 частини першої стат-
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтею 18 Закону України “Про регулювання містобудівної 
діяльності”, наказом Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства України 
від 15.12.2011 № 345 “Про прийняття національного стандарту 

РІШЕННЯ РАДИ

ДСТУ-Н Б Б 1.1-12:2011 “Настанова про склад та зміст плану зо-
нування території (зонінг)”, ДБН Б. 1-3-97 “Склад, зміст, порядок 
розроблення, погодження та затвердження генеральних планів 
міських населених пунктів” та з метою визначення умов і обме-
жень використання території для містобудівних потреб у межах 
визначених зон. 

ВИРІШИЛИ: 1. Розробити План зонування території міс-
та Заводське та подати на затвердження до Заводської міської 
ради в установленому порядку, забезпечивши узгодженість пла-
нувальної містобудівної документації з Генеральним планом м. 
Заводське. 

2. Доручити міському голові укласти договір з ТОВ “Укргруп-
проект” на виконання робіт з розробки Плану зонування тери-
торії м.Заводське.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на по-
стійну депутатську комісію з питань будівництва, транспорту, 
зв’язку, земельних відносин, екології та охорони навколишнього 
природного середовища (голова комісії Івахно С.Ю.)

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

10 жовтня 2017 року рішення №5

Про затвердження проектно-кошторисної документації

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та беручи до уваги позитивний експертний 
звіт ТОВ «Експертиза ЗО» щодо розгляду кошторисної частини 
проектної документації. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити проектно-кошторисну докумен-
тацію на об’єкт будівництва «Впровадження енергозберігаючих 
заходів: “Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного від-
ділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон і дверей 
та інженерних мереж майнового комплексу АЗПСМ № 1 Завод-
ської міської ради, Лохвицького району, Полтавської області»  з 
загальною кошторисною вартістю в сумі 4 013 988,00 грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

10 жовтня 2017 року рішення №6

РІШЕННЯ РАДИ

Про участь у спів фінансуванні при проведенні ремонтних 
робіт об’єкта дорожньої інфраструктури

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: При умові надходження в 2017 році коштів від 
Служби автомобільних доріг у Полтавській області (як балан-
соутримувача) на виконання ремонтних робіт дорожнього по-
криття по вул. Ватутіна в м. Заводське, або виділення їх з інших 
джерел на вказані роботи, забезпечити співфінансування таких 
робіт з боку громади в розмірі         100 000,00 грн.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

10 жовтня 2017 року рішення №29

РІШЕННЯ РАДИ

Проект - переможець обласного конкурсу 

21 листопада відбулося засідання ради обласного кон-
курсу проектів розвитку територіальних громад Полтав-
ської області. Вів засідання голова ради конкурсу, голова 
обласної ради Олександр Біленький.

Бюджет конкурсу складає п'ятнадцять мільйонів гри-
вень. Члени ради конкурсу розглянули вісімдесят чотири 
проектні пропозиції, які були представлені в чотирьох ка-
тегоріях.

Заводська міська рада подала на конкурсний відбір 
Проект співробітництва громад Заводської міської ради 
та Бодаквянської сільської ради «Впровадження енергоз-
берігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі 
поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а з утеплен-
ням, заміною вікон, дверей та інженерних мереж майно-
вого комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лох-
вицького району Полтавської області».

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Проекту та 
джерела його фінансування: загальний бюджет проекту 
складає 2 441 515 грн., у томі числі з Заводського місько-
го бюджету – 1 668 515 грн., Бодаквянського сільського 
бюджету – 50 000 грн., фінансування з боку організацій – 
партнерів – 123 000 грн. та з обласного бюджету – 600 000 
грн. Організації – партнери, співвиконавці Проекту: То-
карівська, Пісківська сільські ради та УАСП ТОВ «КАІС». 

Проект співробітництва Заводської міської та Бодак-
вянської сільської ради увійшов в перелік проектів - пере-
можців конкурсу.

Дякуємо раді обласного конкурсу за підтримку нашо-
го Проекту, адже покращення матеріально-технічної бази 
закладів медицини в місті - одне з пріоритетних завдань 
стратегії розвитку міста Заводське. То ж 600 000 грн. з об-
ласного бюджету - в 2018 році будуть значною підтрим-
кою в реалізації енергозберігаючих заходів в будівлі по-
ліклінічного відділення.

Л.МАЩЕНКО
секретар міської ради

З А Г А Л Ь Н І 
З Б О Р И  Ч Л Е Н І В 

А М У
14 листопада у м.Києві відбулися Загальні Збори упо-

вноважених представників місцевого самоврядування - 
Членів Асоціації міст України.

У Зборах взяли участь близько 300 представників ор-
ганів місцевого самоврядування-членів АМУ. Представ-
ником від Заводського був міський голова Віталій Сидо-
ренко.

Міські голови заслухали Звіт про роботу Правління та 
Виконавчої дирекції Асоціації міст України за 2017 рік; 
учасники зборів ухвалити Фінансово-господарський звіт 
Правління Асоціації міст України за 2017 рік та бюджет 
АМУ на 2018 рік. Також Віталія Кличка було переобрано 
на посаду Голови Асоціації міст України.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
Заводська міська рада повідомляє про 

проведення громадських обговорень 
щодо розроблення плану зонування те-
риторії міста Заводське Лохвицького ра-
йону Полтавської області.

Замовник проекту – Заводська міська 
рада, розробник – ТОВ «УКРГРУППРО-
ЕКТ». Підстава для розроблення – рішен-
ня №5  двадцять сьомої сесії Заводської 
міської ради сьомого скликання від 10 
жовтня 2017 року.

Обговорення відбудеться 12 грудня 
2017 року о 10 годині в приміщенні За-
водського МБК №1 (сесійна зала) за адре-
сою: Полтавська область, Лохвицький ра-
йон, місто Заводське, вул. Матросова, 15.
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В  М І С Т І  П Р О Д О В Ж У Ю Т Ь С Я  Р О -
Б О Т И ,  З А П Л А Н О В А Н І  В  П Р О -

Г Р А М І  С О Ц І А Л Ь Н О - Е К О Н О М І Ч -
Н О Г О  Р О З В И Т К У  Н А  2 0 1 7  Р І К

На сьогодні виконано:
1.Капітальний ремонт асфальтобетон-

ного покриття тротуару по вул. Матросова 
в м.Заводське - 102693,87 грн. / 322,76 м2;

2.Поточний ремонт вимощення на 
території дитячого садка “Теремок” в 
м.Заводське - 13408,41 грн. / 51,68 м2;

3.Поточний ремонт асфальтобетонного 
покриття по вул. Горянській в м.Заводське  
- 56945, 79 грн. / 173,07 м2;

4.Поточний ремонт щебеневого по-
криття дороги по вул.Ватутіна (в межах бу-
динків № 167-171) в м.Заводське - 31861,58 
грн. / 327,48 м2;

5.Поточний ремонт щебеневого покрит-
тя проїзду до масиву житлових будинків 
по вул.Ватутіна 59/7 — 59/9 в м.Заводське 
- 19163,88 грн. / 193 м2;

6. Поточний ремонт щебеневого по-
криття дороги по туп.Південному в                 
м. Заводське - 59057,00 грн. / 607 м2;

7.Поточний ремонт щебеневого покрит-
тя дороги по вул.Козацькій в м.Заводське - 
111586,61 грн. / 1171 м2.

8.Капітальний ремонт дороги по вул.За-
водській  в м.Заводське (асфальто-бетонне 
покриття) -   228,0 м.п. / 912,0 м2.

В И К О Н А Н Н Я  П Р О Е К Т У  « Р О З -
В И Т О К  С П О Р Т И В Н О Ї  Б А З И ,  Я К 
В А Ж Л И В А  С К Л А Д О В А  П Р О Ц Е -

С У  П О В Н О Ц І Н Н О Г О  Р О З В И Т К У 
Л Ю Д И Н И »

Продовжуються роботи по впрова-
дженню Проекту «Розвиток спортивної 
бази, як важлива складова процесу повно-
цінного розвитку людини», який фінансу-
ється за рахунок коштів міського бюдже-
ту - 726 582 грн., обласного бюджету 600 
000 грн., коштів Токарівської громади – 10 
000 грн., коштів організацій – партнерів – 
85 000 грн.( ФОП Буряк О.М  – 5000 грн.,  
ФОП Зленко Ю.Г.– 2000 грн., 

Червонозаводське АТП ТОВ «Європа-
Транс ЛТД»  – 10 000 грн., ТОВ «Кварц-2008» 
- 5000 грн., УАСП ТОВ «КАІС» – 5000 грн., 
ТОВ «ЕЛЕВАТОР  АГРО» – 5000 грн., ТОВ 
«Лохвицький комбікормовий завод» – 
5000 грн., ФОП «Барабаш О.А. – 5000 грн., 
ПАТ «Склоприлад» – 20 000 грн., ПППФ 
«Ніка «М» – 5000 грн.,

ФГ «Луч - 5000 грн., ПАТ «Червоноза-

водський хлібозавод» – 5000 грн.,
ФОП Кольчевський А.В. – 3000 грн.,    

ТОВ «Агросервіс» – 5000 грн.), «Регал Пе-
тролеум Корпорейшн Лімітед» - 70 000 грн. 

Відповідно до Проекту проведено робо-
ти з реконструкції приміщення спорткомп-
лексу, а саме: виконано реконструкцію 
даху, змонтовано зовнішнє електропоста-
чання, прокладено мережу зовнішнього 
водопостачання та відремонтовано мере-
жу зовнішнього водовідведення.  

Продовжуються роботи по капітально-
му ремонту: на сьогодні замінено вікна  та  
зовнішні двері. Завершено монтаж мереж 
внутрішнього електропостачання, водо-
постачання та водовідведення. Виконано 
стяжку основи та розпочато монтаж плит-
ки підлоги. Розпочато штукатурні та мон-
тажні роботи по опорядженню стін.

З А К Л А Д И  Д О Ш К І Л Ь Н О Ї  О С В І Т И
В ДНЗ №1 «Малятко» замінено паркан та придбано м’ясорубку.
В ДНЗ №2 «Теремок» на сьогодні демонтовано стару маталеву покрівлю, проведено 

вирівнювання дерев’яних крокв, встановлено нову обрешітку та завершуються роботи 
по облицюванню гідробар’єрним покриттям. Придбано дитячі гірки  - 4 шт.

С И С Т Е М А  Ц И Ф Р О В О Ї  В І З УА Л І -
З А Ц І Ї  Р Е Н Т Г Е Н І В С Ь К И Х 

З О Б Р А Ж Е Н Ь  Д Л Я  А З П С М  № 1
Для АЗПСМ №1 планується придбати систему цифрової візуалізації рентгенівських 

зображень за 450 000,00 грн. Для цього було оголошено процедуру відкритих торгів. На 
аукціон була подана лише одна заявка, в зв’язку з чим торги не відбулися. Наразі повтор-
но оголошено процедуру відкритих торгів і  27 листопада відбудеться аукціон.

Ш А Н О В Н І  Г Р О М А Д Я Н И ! 
Д О Т Р И М У Й Т Е С Ь  П Р А В И Л  П О -
Ж Е Ж Н О Ї  Б Е З П Е К И  В  П О Б У Т І .

З початку року на території Лохвицького району виникло 66 пожеж. За статистикою 
85 відсотків виникнення пожеж  припадає на житловий сектор. Через нехтування гро-
мадянами елементарних правил пожежної та, в першу чергу, власної безпеки, паління у 
ліжку, перенавантаження або несправність електромережі, порушення правил пожежної 
безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, печей,  виникають пожежі 
внаслідок яких вогнем знищується майно, а люди втрачають здоров’я та, навіть, життя.

Лохвицький РС ГУ ДСНС України у Полтавській області в котре нагадує Вам  про 
необхідність дотримання елементарних правил пожежної безпеки. Постійно слідкуйте 
за станом опалювальних печей та димарів, своєчасно їх ремонтуйте. Слідкуйте за справ-
ністю електричних мереж. Будьте обережні при палінні та використанні відкритого вог-
ню на горищах, в підвалах, сараях та інших підсобних приміщеннях.

• не можна залишати печі, які топляться, без догляду або доручати нагляд за ними 
малолітнім дітям, 

• користуватися печами, які мають тріщини, 
• розміщати паливо й інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топко-

вим отвором. 
• сушити й складати на печах одяг, використовувати для опалення дрова, довжина 

яких перевищує розміри топки, 
• використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи, 
• закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів.
Будьте пильними та у разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 

Служби порятунку «101».
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Х І І І  В С Е У К Р А Ї Н С Ь К И Й  Т У Р Н І Р  Ю Н И Х 
Е К О Н О М І С Т І В  Н А  П Р И К А Р П А Т Т І

Всеукраїнський турнір юних еконо-
містів, який проводиться Міністерством 
освіти та науки України відповідно до По-
ложення про Всеукраїнські учнівські олім-
піади, турніри та конкурси, є командним 
змаганням школярів з економіки. Турнір 
відбувається у формі рольової гри, що 
сприяє набуттю умінь розв’язувати склад-
ні економічні проблеми, доповідати, фор-
мулювати твердження та захищати власну 
думку в наукових дискусіях.

Сто шість учнів 9-11–х класів у складі 
22 команд із 11 областей України прибули 
до Прикарпаття для участі у фінальному 
етапі ХІІІ Всеукраїнського турніру юних 
економістів. Старшокласники змагали-
ся за перемогу з 29 жовтня по 2 листопа-

да 2017 року на базі Івано-Франківського 
академічного ліцею-інтернату. До складу 
журі турніру увійшли високопрофесійні 
науковці та викладачі.

Полтавщину на цьогорічному турнірі 
представляла команда «Бліц» Заводської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 у складі Квашиної 
Сніжани, Кузуб Іванни, Матвієнко Кате-
рини, Ніколенко Марини, Дзюби Олени. 
Участь шкільної команди у турнірі стала 
можливою завдяки підтримці Полтавської 

обласної ради, ПОІППО, Заводської місь-
кради, адміністрації школи, які постійно 
сприяють виявленню обдарованої і тала-
новитої учнівської молоді, всебічному роз-
криттю особистості, самовизначенню ді-
тей в професійному та творчому розвитку.

У ході турнірних боїв дівчата удоско-
налювали навички, необхідні в дорослому 
житті. А саме: вміння ставити конкретні 
запитання до даної задачі, працювати з 
науковою літературою, аналізувати свою 
доповідь та інших учасників турніру, фор-
мувати чітко виступ та робити висновки, 

відстоювати свою думку, володіти культу-
рою ведення наукової полеміки. Для шко-
лярок цей турнір став додатковою мож-
ливістю поспілкуватися з однодумцями, 
порівняти власні досягнення, повчитися 
ораторському мистецтву, грамотності опо-
нента, вимогливості рецензента. Дівчата 
захищали свої презентації, уважно порів-
нювали виступи, вступали в полеміку, тим 
самим поглиблюючи власні знання.

У вільний від турнірних змагань час 
учні мали змогу ознайомитися з історією 
та сучасною архітектурою Івано-Франків-

ська, помилуватися засніженими верши-
нами Карпат з вежі міської ратуші, насоло-
дитися смаком ароматної кави. Незабутні 
враження залишилися в дітей від екскур-
сій у Національний музей народного мис-
тецтва Гуцульщини та Покуття і єдиний у 
світі музей «Писанка» (м. Коломия). Дода-

ли позитивних емоцій виступи художніх 
колективів закладів освіти області, нові 
знайомства і дружнє спілкування з ровес-
никами з різних регіонів України. 

Під час урочистого закриття турніру 
кожен учасник отримав грамоту МОН 
України та подарунок на згадку про краси-
ве місто, привітних людей, цікаві знайом-
ства і набутий життєвий досвід у вирішен-
ні економічних проблем.

І. ЮЩЕНКО
учитель економіки 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 керівник команди

К О З А Ц Ь К О М У  Р О Д У  Н Е М А  П Е Р Е В О Д У
Напередодні Дня захисника України та 

Дня українського козацтва Заводська місь-
ка бібліотека №1 провела історичний квест 
«Дніпровими порогами, козацькими доро-
гами». Учасниками квесту стали учні ПТУ 
№32, які поділилися на дві групи: «Веселі 
козаки» - група пекарів і лаборантів ХБА, 
що складалася лише з дівчат (Пензій Т., 
Гордієнко А., Філіпова А., Мордвинська 
А., Чинякова Л.), та «Козацьке братство» 
- юнаки із групи електрогазозварювальни-
ків (Лихварь О., Ястреба Д., Макогон М., 
Сироткін Д., Гордієнко О.), На них чека-

ли нелегкі випробування. Кожна команда 
отримала мапу маршруту. на якій стрілка-
ми позначено напрямки руху кожної ко-
манди та маршрутні листи, в яких Почесні 
козаки бібліотеки відмічали кількість пра-
вильних відповідей за виконання певного 
завдання. 

Перед стартом гри, з наступаю-
чим святом мужності і геройства – 
Покровою,юнаків і дівчат привітав Михай-
ліченко Сергій Іванович - радник отамана 
Лохвицького козацького полку, отаман 

Токарівського козацького куреня, пол-
ковник українського козацтва та побажав 
перемоги найкращим. Почесні козаки бі-
бліотеки - Ільїних Г.І, заступник директора 
з навчально-виховної роботи ПТУ №32, 
викладачі і майстри виробничого навчан-
ня ПТУ №32 - Ястреба І.О., Ястреба Д.М., 
Дудник В.М., Андрущенко Н.Д. та праців-
ники бібліотеки – Єрмакова Л.М., Матяш 
А.В., Лисенко Н.О. зайняли свої позиції на 
кожному етапі змагань, щоб пояснити за-
вдання, яке повинна виконати команда. А 
етапів змагання, як і дніпровських порогів 

за часів козаччини, було 9. Командам по-
трібно було пройти через 9 випробувань, 
пропливти через 9 порогів і по завершен-
ню квесту, за результатами маршрутних 
листів, Кошові судді визначать перемож-
ців. 

Кошовими суддями квесту були Михай-
ліченко С.І., радник отамана Лохвицького 
козацького полку, отаман Токарівського 
козацького куреня, полковник українсько-
го козацтва, Кузьменко Наталія Вікторів-
на, паспортист Заводської міської ради, 

Терно Ігор Володимирович, викладач ПТУ 
№32.

Тож, слідуючи за стрілками-вказівника-
ми, команди розпочали гру. 

Одним із завдань було - знайти серед 
плутанини букв козацькі прізвища. На 
гравців чекала гра «Вірю - не вірю», де 
вони повинні були підкреслити у відпо-
відях одне слово «вірю» чи « не вірю». По-
тім розгадували кросворд «Козацький», за 
описами відгадували ім’я гетьманів укра-
їнського козацтва, згадували прислів’я та 
приказки про козаків. Далі змагання про-
довжилися у шинку «Козацька юшка», де 
вони складали меню козацьких страв і від-
повідали на питання вікторини із «Розум-
ної макітри». Щоб подолати передостанній 
поріг «Козацькому роду нема переводу», 
потрібно було зайти на сайт «Лохвицького 
козацького полку» і знайти історичні відо-
мості про те, коли утворилися Лохвицька 
і Сенчанська сотня та відтворилася За-
водська. Останнє випробування «Веселий 
козак» дещо розвеселило учасників. Із 

зав'язаними очима необхідно було при-
клеїти «оселедець», тобто чуба, та вуса ко-
закам, намальованих на плакатах.

Козацький квест перетворився ще і на 
свято українських костюмів, які надягли 
на себе учні : вишивані сорочки у хлопців і 
дівчат та смушеві парубочі шапки і яскраві 
пояси. В них учні відчули себе справжніми 
українськими козаками і козачками. 

Підсумувавши правильні відповіді за 
кожне завдання, Кошові судді оголосили, 
що переможець один – обидві команди,а 
тому перемогла дружба! Дівчата і хлопці 
виконали всі завдання, пройшли всі поро-
ги, як справжні козаки, тому команди на-
брали однакову кількість балів і отримали 
Грамоти й солодкі призи від Заводської 
міської ради за участь у історичному квес-
ті.

І наостанок обидві команди зробили 
фото напам’ять разом із Кошовими суддя-
ми квесту.

Н.ЛИСЕНКО
пров. бібліотекар міської бібліотеки №1
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Листя клена одягає модний блузон,
Осінь вчителю танцює вальс «ОЗОН».

Це слова із ОЗОНівського вальсу, яким 
зустрічали нас, учасників 7 Всеукраїн-
ського фестивалю педагогічних ідей «Мій 
особистісно зорієнтований урок», що роз-
почав свою роботу 5 жовтня на базі КВНЗ 
КОР «Академія неперервної освіти» в Бі-
лій Церкві. Учасниками фестивалю були: 
доктори наук, професори-5; кандидати 
наук-11; методичні працівники-27; дирек-
тори шкіл, заступники-6; учителі-133; ви-
кладачі-12; представники видавництв-7.
Було представлено 20 областей.

Всі ми  приїхали,  щоб популяризувати 
ідеї особистісно зорієнтованого й компе-
тентнісного навчання,проаналізувати стан 
упровадження його у практику роботи за-
гальноосвітньої школи, налагодити співп-
рацю ініціативних, творчих педагогічних 
працівників, які готові долучитися до 
апробації технології ОЗОН у своїй прак-
тиці. 

Від Полтавської області на фестивалі 
було 17 учасників, серед яких лише два 
із Лохвицького району, зокрема із Завод-
ської загальноосвітньої школи №2. Це я та 
моя колега-вчитель зарубіжної літератури 
Ястреба Н.М.

Ініціатором, генератором ідеї ОЗОН і 
цього грандіозного всеукраїнського за-

ходу є Анатолій Миколайович Фасоля, 
провідний науковий співробітник відділу 
навчання української мови і літератури 
Інституту педагогіки НАПН України, кан-
дидат педагогічних наук. Сьогодні можна 
з упевненістю сказати, що школа  Фасолі 
А.М. працює на повну потужність.

Перед присутніми з вітальним словом 
виступили А.М. Фасоля, Котусенко О.Ю., 
головний спеціаліст відділу змісту серед-
ньої Департаменту загальної середньої та 
дошкільної освіти Міністерства освіти і 
науки України, Осадчий І.Г., ректор КВНЗ 
КОР «Академія неперервної освіти», док-
тор педагогічних наук.

У програмі фестивалю були презента-
ції творчих напрацювань учасників із пи-
тань особистісно зорієнтованого й компе-
тентнісного навчання, засідання Великої 
ОЗОНівської  Ради, проведення відкритих 
уроків, творчі майстерні, психологічні тре-
нінги, коучинги, презентація видавництв.

Ми не проводили майстер-класів і від-
критих уроків, коучингів (консультацій-
тренінгів, направлених на досягнення кон-
кретного результату), але  були активними 
учасниками творчих майстерень, психоло-
гічних тренінгів, коучингів, вносили свої 
пропозиції, в дискусіях відстоювали свої 
ідеї; ділилися досвідом на ОЗОНівській 
Раді «Заглядаємо в завтрашній день».

А ще в кулуарних розмовах із майстра-

ми та науковцями обмінювалися думками 
щодо означення подальших напрямків ре-
алізації засадничих ідей особистісного зо-
рієнтованого й компетентісного навчання. 
А на фестивальному паркані «Невже це 
все було сьогодні?», де можна писати все, 
писали про свої враження. На закінчення 
всі учасники фестивалю здійснили екскур-
сію до Державного дендрологічного парку 
«Олександрія».

На мою думку, фестиваль - це єднання 
Науки і Практики, розуму і серця, це пошу-
ки і знахідки, відкриття, знайомства, спіл-
кування, неперевершене відчуття єдності, 
взаєморозуміння. А на думку моєї колеги, 
Ястреби Наталії Миколаївни, фестиваль 
дійсно став масштабним майданчиком для 
демонстрування знань і умінь педагогів, 

місцем зустрічі теоретиків і  практиків для 
серйозних розмов про шляхи  формування 
компетентісної особистості.

За набутий досвід та незабутні вражен-
ня  ми вдячні завідувачці райметодкабіне-
том  Савинській Тетяні Іванівні, яка  від-
рядила нас на фестиваль, та  меру міста 
Заводське Сидоренку Віталію Володими-
ровичу і депутатам міської ради за мате-
ріальну підтримку, без якої не було б цієї 
поїздки.

 Дякую всій ОЗОНівській Родині, що 
напоєні Душа, Думка та Дух із живлющого 
джерела позитиву, креативу, мудрості та 
досвіду.

Ю.ПОГРІБНЯК
учитель української мови і 

літератури ЗОШ І-ІІІст. №2

Д Е Н Ь  П А М ’ Я Т І  Ж Е Р Т В  Г О Л О Д О М О Р У  І 
П О Л І Т И Ч Н И Х  Р Е П Р Е С І Й

Гуде земля, лунає спів церковний
А мученики всі пред Господом стоять.
Те, що було в цей рік голодний 
Нам, браття, треба пам’ятать.
24 листопада 2017 року, вшановуючи пам'ять жертв голодомору 

1932 – 1933 років, біля пам’ятного знаку, в районі масиву Брисі, 
відбулася година пам’яті, під час  якої до всіх присутніх звернув-
ся міський голова В.Сидоренко. Він наголосив на необхідності 
пам’ятати та передавати наступним поколінням, ті страшні події 
геноциду над українським народом.

Настоятель храму Івана Богослова отець Михайло відправив по-
минальну панахиду.

До пам’ятного знака були покладені композиції з калини, квітів 
та колосків пшениці.

Пам'ять замучених голодом вшанували хвилиною мовчання.


