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Х Р И С Т О В И М  !
Дорогі мешканці громади!

Від щирого серця радий вітати усіх 
Вас зі святами, що добром, надією і ро-
динним теплом зігрівають наші серця 
- Новим 2018 роком та Різдвом Хрис-
товим!

Ось і відходить у минуле ще один 
рік, сповнений надій і тривог, перемог 
та складних випробувань, здолання 
перешкод та здійснення планів.

Рік, що минає, збагатив нас новим 
досвідом, згуртував і дав поштовх у 
майбутнє. Зустрічаючи Новий рік, 
святкуючи Різдво Христове побажає-
мо один одному Любові та Віри в себе, 
в процвітання нашої громади. Пере-
конаний, що разом ми збережемо все 
краще, що маємо та спільними зусил-
лями досягнемо успіхів.

Нехай Новий 2018 рік стане спри-
ятливим для втілення всіх благих по-
чинань. Бажаю усім нам, аби рік, що 

наступає, приніс стабільність і благо-
получчя, добробут і реальні зміни на 
краще.

Зичу усім міцного здоров’я, безмеж-
ного особистого щастя, родинного за-
тишку, незламного духовного гарту, 
життєвих гараздів та статків, бадьоро-
го настрою і творчої наснаги, прихиль-
ності людської долі, Божого благосло-
вення!

Ми з гідністю витримали усі ви-
пробування, разом плідно працювали 
заради кращого майбутнього. Маю 
надію, що любов до нашого спільного 
дому, прагнення зробити його кращим 
буде і надалі слугувати головним пріо-
ритетом на майбутнє.

З Новим роком та Різдвом Христо-
вим!

З найкращими побажаннями Ваш 
міський голова Віталій Сидоренко

С В Я Т К О В І  В О Г Н І  Н А  Г О Л О В Н І Й 
Н О В О Р І Ч Н І Й  Я Л И Н Ц І  М І С Т А  З А С В І Т И Л И 

У  Д Е Н Ь  С В Я Т О Г О  М И К О Л А Я
Відкриття ялинки в м.Заводське дало 

офіційний старт новорічним святам. 
Яскраві вогні запалили 19 грудня на чарів-
не свято Святого Миколая, наповнивши 
місто чарівною атмосферою Нового року 
та Різдва.

Іде через віки Україною добрий Святий 
Миколай. Здавна його свято — особливе, 
хвилююче, казкове, яке вже вийшло із суто 
релігійного спрямування та стало воісти-

ну всенародним. Адже завжди цього дня 
малеча знаходить під подушкою подарун-
ки від свого найулюбленішого Святого.

За доброю традицією розпочав урочис-
те відкриття ялинки міський голова – Си-
доренко Віталій Володимирович. Господар 
міста побажав всім маленьким жителям 
бути слухняними і привітними, гарно про-
вести час на канікулах та новорічних свя-
тах, щоб із новими силами в новому році 

взятися за навчання, а дорослим - достат-
ку і миру в кожній домівці та в кожному 
серці. 

За задумом працівників Завод-
ського МБК №1 під керівництвом 
Ю.Краснолуцької, які старанно підготу-
вали концертну програму, на відкриття 
Ялинки завітав Святий Миколай! Вітаючи 
усіх з наступаючими святами, він звернув-
ся і до найменших глядачів з досить неочі-

куваним проханням: допомогти йому від-
найти ключ від скрині з подарунками, який 
поцупили у нього Чорт і Кікімора. Дітлахи 
залюбки згодилися допомогти Миколаю 
та пройти всі випробування і перешкоди 
від казкових героїв, щоб отримати довго-
очікувані солодощі. Всі малюки, разом з 
Чарівною Феєю та Бурундуком, поринули 
в дитячий квест «У пошуках подарунків», 
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де їм потрібно було згідно визначеного 
маршруту вулицями міста здолати кон-
курсні новорічні завдання. 

Присутні розділилися на 3 команди 
і отримали карти локацій квесту, який 
включав наступні етапи:

- «Морозна станція» - відобразити за-
гадану фігуру і завмерти в цій постатті на 
кілька секунд, не піддаючись лоскотанням 
балуваного Чорта. 

- «Сніжна», де потрібно було зібрати всі 
кульки-сніжинки, подолавши Хурделицю. 

- «Крижана» - дітки відгадували ново-
річні загадки, зображуючи відповіді та ру-

хаючись в цих образах. 
- «Ялинкова», де діти, взявшись за руки, 

дружно утворювали ялинкові іграшки різ-
них геометричних фігур. 

- «Намисткова» - команди робили живе 
намисто з усіх учасників команди, бігаючи 
по одному і приєднуючи, як по намистин-
ці, наступного учасника за кожим новим 
колом.

Діти завзято, весело та енергічно вико-
нали всі завдання Чорта, зібрали картин-
ки-пазли, виміняли їх на ключ від скрині 
та отримали довгожданні солодкі пода-
рунки з рук самого Миколая. Святий за-

просив усіх по місточку в «Хатинку Свято-
го Миколая» і, роздаючи солодощі, бажав 
дітям бути чемними, робити добро, не об-
ражати нікого, не сваритися. Жодна дити-
на не залишилася без подарунка, завдяки 
підтримці Заводської міської ради. Щоріч 
Миколай кличе за собою людей, пропонує 
стати поруч і робити добро задля інших. 

Цікаві концертні номери, новорічні піс-
ні й танці демонстрували учні загально-
освітніх шкіл міста, художньої самодіядь-
ності МБК №1. Новорічний танцювальний 
флешмоб подарували дітки зі студії На-
родного самодіяльного хореографічного 

колективу «Пролісок» та колективу За-
водської ДМШ . Зворушливий авторський 
вірш презентувала учениця ЗОШ №2 Пе-
рекліта Ірина.

Всі присутні отримали масу задоволен-
ня та позитивних емоцій. Теплотою глінт-
вейну і чарівними різдвяними, власноруч 
виготовленими, виробами порадували нас 
гості свята - представники районної орга-
нізації «Майстрині Лохвиччини», які ство-
рили новорічний ярмарок з веселощами та 
смаколиками.

І.МИХЛИК,
художній керівник МБК №1

Інші фото, за посиланням: www.zv.gov.ua/gallery/19122017.html

«Святий отче, Миколай! 
Мою хату не минай! 
Подаруй мені потіху
І торбинку, повну сміху
І здоров’я для родини,
Красну долю для Вкраїни!»

День Святого Миколая в Україні є осо-
бливо бажаним і довгоочікуваним ди-
тячим святом. Напередодні свята діти 
пишуть до нього листи зі своїми побажан-
нями і вкидають їх у поштову скриньку 
або кладуть за вікно і моляться до нього, 
просячи передусім здоров’я собі та бать-
кам. У день перед святом згадують всі свої 
добрі і злі вчинки, зважують: чого більше. 
Чи буде подарунок, а чи, можливо, різка? 
Бо чемні діточки обов'язково знайдуть під 
подушкою подарунок, а неслухняні – пру-
тик. Ця різочка є своєрідним попереджен-
ням дитині, що час задуматися над своєю 
поведінкою і виправитися.

Це дитяче свято стало також особливо 
бажаним і для дітей 1 – 4 класів Заводської 
ЗОШ № 1, яке приносить відчуття пере-
дноворічної атмосфери і всілякі приємні 
сюрпризи. Дітлахи з нетерпінням чекали 

на чудове і загадкове свято, яке дарує їм 
Заводська міська бібліотека № 1 уже багато 
років поспіль, ну і звичайно на подарун-
ки від Святого Миколая. І ось, нарешті, в 
актовій залі Заводської ЗОШ №1 зібрало-
ся багато дітлахів в передчутті казкового 
дійства, яке присвячене дню Святого Ми-
колая. 

Дитяче театралізоване дійство відкри-
ла представник Заводської міської ради 
Горбенко Юлія Анатоліївна, яка привітала 
дітей з наступаючими зимовими свята-
ми і побажала їм здоров’я, земної злаго-
ди й тепла, здійснення найзаповітніших 
мрій. А продовжила свято ведуча Руденко 
Єлизавета (5-А клас), з вуст якої діти по-
чули розповідь про Миколая Чудотворця, 
найвизначнішого Святого християнської 
церкви, який є символом Добра і Мило-
сердя.

За переказами, Миколай народився в 
другій половині III століття в місті Патар 
в Малій Азії в сім'ї благочестивих батьків, 

який відрізнявся любов'ю і співчуттям до 
людей, допомагав убогим і знедоленим, 
роздаючи майже всі свої гроші і залишаю-
чи собі лише найнеобхідніше. За лагідність 
і доброту Миколай здобув величезну лю-
бов народу. Хоч від смерті Миколая – чу-
дотворця минуло понад півтори тисячі 
років, але його любов до ближнього що-
разу відроджується у зимові дні, коли він 
щедро обдаровує всіх дітей.

А ще з лісу до дітей прилітала сорока, 
(Бондаренко Юлія 5 – А клас), яка прине-
сла цілу валізу усіляких новин.

Всім присутнім сподобалась сценка, в 
якій два ангели (Коржина Катерина та Го-
єнко Олександра 5 – А клас) сповіщають 
про добрі вчинки, а чортенята (Бондарен-
ко Роман та Дрига Антон 8 – А клас) на-
магаються очорнити малечу, звинуватити 
їх в тому , що вони нічого не знають - ні 
віршиків , ні загадок і взагалі читати не 
вміють, але переконавшись, що помиля-
лися, шукають інших дітей Івасика (Кеї 

Максима) та Миколку (Панкова Сергія – 
6-Б клас) і намагаються їх посварити і не 
допустити Святого Миколая до дітвори. 
Але добро завжди перемагає і Миколай – 
Чудотворець (Петрюк Максим 8 – А клас) 
приходить до дітей із своїми побажаннями 
і подарунками.

В свою чергу учні 2 – 4 класів приготу-
вали для Миколая свої подарунки у вигля-
ді пісень, віршів, гуморесок та запальних 
танців. За що їм Миколай роздав подарун-
ки.

Працівники бібліотеки щиро вдячні За-
водській міській раді за спонсорську допо-
могу у проведенні свята.

Хай кожне зимове свято приносить ді-
тям радість, задоволення, пізнання нового. 
Бажаємо усім читачам та їх родинам весе-
лих свят, щастя, миру і здоров’я!

А.МАТЯШ, бібліотекар

З В І Т  П Р О  Д І Я Л Ь Н І С Т Ь  М І С Ь К О Г О  Г О Л О В И
Дорогі заводчани та жителі с.Вишневе!

Добігає 2017 рік до завершення. Зали-
шилось декілька днів до святкування Но-
вого року.

Що він нам приніс? Що вдалося, а що ні? 
Для Заводської громади рік, що минає, 

був дуже не простим. Але попри фінансові 
та інші негаразди нам вдалося зробити в 
місті чимало добрих справ.

Я перш за все дякую всім за підтримку, 
а особливо: депутатам міської, районної, 
обласної рад, депутату Верховної Ради 
Богдану Р.Д., виконавчому комітету, апа-
рату управління виконкому міської ради, 
колективам всіх структурних підрозділів 
ради, та всім тим, хто небайдужий до долі 
нашого міста, хто допомагав і підтримував 
у 2017 році та сприяв розвитку нашої тери-
торіальної громади. Все, чого ми домогли-
ся і зробили у поточному році – це спільна 
праця всієї команди на благо Заводського і 
Вишневого.

Робота міської ради та виконавчого 
комітету

Заводська міська рада працює у складі 
26 депутатів. За звітний 2017 рік проведено 
11 пленарних засідань. Всі питання було 
попередньо розглянуто на засіданнях про-
фільних комісій та обговорені на колегіях 
ради. У 2017 році рада розглянула 340 жит-
тєво важливих питань та прийняла відпо-
відні рішення.

Значна частина з них, відображає про-
блеми і побажання заводчан. Питання, які 
розглядалися на сесіях ради були спрямо-
вані на покращення усіх сфер життєдіяль-
ності міста. А саме: наповнення бюджету, 
земельних відносин, житлово-комуналь-
ного господарства, освіти, культури, охо-
рони здоров’я, благоустрою, затвердження 
програм та їх виконання (з програмами 
можна ознайомитися на сайті ради). 

Виконання власних та делегованих дер-
жавою повноважень здійснює виконавчий 

комітет Заводської міської ради в кількості 
12 чоловік, який у 2017 році провів 12 за-
сідань та прийняв 126 рішень.

Апарат управління виконкому працює 
над виконанням рішень, в тому числі по-
кращенням якості надання адміністратив-
них послуг. Допомагаємо оформити субси-
дії населенню. Оперативно реагуємо на всі 
ті проблеми, які з голосу громади необхід-
но вирішувати.

У 2017 році до міської ради надійшло 39 
звернень.

Актуальними питаннями є: надання зе-
мельних ділянок, набуття права власності 
на землю шляхом приватизації, питання 
житлово–комунального господарства, 
благоустрою, соціальної допомоги та суб-
сидій.

Нарешті затверджено План зонування 
території міста, що дає можливість надалі 
розбудовувати місто. 

Надаються послуги з реєстрації речо-

вих прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень. Здійснено - 177 реєстрацій.

Також надаються послуги з реєстрації 
та зняття з реєстрації місця проживання 
фізичних осіб. Паспортистом всього нада-
но послуг – 716.

Проводиться реєстрація актів цивіль-
ного стану. 

Зареєстровано:
- народжень – 16 дітей (хоча таку дію 

можуть виконувати і в пологовому закла-
ді);

- смертей – 138 громадян (в 2016році - 
147). Є зменшення. 

- реєстрація шлюбу – 17 пар (в 2016 році 
– 17).

У 2017 році у місті народилося – 40 ді-
тей (в 2016 році – 37). Є ріст і це приємна 
статистика.

Населення міста зменшується і складає 
близько 8 225 громадян. Прикро.
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Публічність, відкритість, інформаційна 
політика

З метою прозорості в роботі оприлюд-
нюються проекти рішень ради, які розмі-
щуються на сайті міста. Проекти рішень, 
які законодавство вимагає оприлюднюва-
ти через друковані засоби інформації роз-
міщувались у газетах «Червонозаводський 
вісник», «Зоря».

Рішення ради та протоколи голосувань 
також розміщуються на сайті міста. Окре-
мі рішення, що стосуються бюджету, зві-
тів, прийняття програм, проектів та інші 
друкувалися в газеті «Червонозаводський 
вісник».

Всі сесійні засідання ради транслюють-
ся онлайн та архівуються на сайті, а також 
транслює ТРК «Астра».

Офіційний сайт міста постійно удоско-
налюється і наповнюється новинами та 
відповідною інформацією. В приміщенні 
ради працює інфокіоск.

Через електронну пошту приймаються 
запити на інформацію та своєчасно нада-
ються відповіді.

Інформація про новини міста, події, 
свята, офіційні документи розміщується 
в міській газеті «Червонозаводський ві-
сник». Посадові особи та депутати міської 
ради вчасно склали декларації про доходи 
та розмістили інформацію на сайті Єдино-
го державного реєстру декларацій. 

Участь у Проектах
Завершуються роботи по впроваджен-

ню Проекту «Розвиток спортивної бази, як 
важлива складова процесу повноцінного 
розвитку людини», який фінансується за 
рахунок коштів міського бюджету – 726 
582 грн., обласного бюджету 600 000 грн., 
коштів Токарівської громади – 10 000 грн., 
коштів організацій-партнерів (ФОП Буряк 
О.М. – 5 000 грн., ФОП Зленко Ю.Г. – 2 000 
грн., Червонозаводське АТП ТОВ «Європа-
Транс ЛТД» - 10 000 грн., ТОВ «Кварц-2008» 
- 5 000 грн., УАСП ТОВ «КАІС» - 5 000 грн., 
ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» - 5 000 грн., ТОВ 
«Лохвицький комбікормовий завод» - 5 
000 грн., ФОП Барабаш О.А. – 5 000 грн., 
ПрАТ «Склоприлад» - 20 000 грн., ПППФ 
«Ніка М»-5 000грн., ФГ«Луч» - 5 000 грн., 
ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» - 5 
000 грн., ФОП Кольчевський А.В. – 3 000 
грн., ТОВ «Агросервіс» - 3 000 грн., «Регал 
Петролеум Корпорейшн Лімітед» - 70 000 
грн.).

Чекаємо також – 450 тис. державних ко-
штів з подачі народного депутата Богдана 
Р.Д.

Всім щиро дякуємо та запрошуємо най-
ближчим часом на відкриття.

Ми стали переможцями серед проек-
тів розвитку територіальних громад об-
ласті з Проектом співробітництва громад 
Заводської міської ради та Бодаквянської 
сільської ради з гучною назвою «Впро-
вадження енергозберігаючих заходів: 
«Реконструкція нежитлової будівлі полі-
клінічного відділення по вул. Садовій, 2а 
з утепленням, заміною вікон, дверей та 
інженерних мереж майнового комплексу 
АЗПМС №1 Заводської міської ради Лох-
вицького району Полтавської області».

Проект спрямований на підвищення 
рівня якості медичних послуг жителям За-
водської, Бодаквянської, Токарівської та 
Пісківської громад. 

Для реалізації проекту передбачається 
вирішення наступних завдань:

проведення енерго – та ресурсозбере-
ження в лікувальній установі;

- встановлення енергозберігаючих ві-
кон та дверей;

- утеплення стін;
- утеплення даху та інше.

Фінансова та інвестиційна діяльність. 
Бюджет.

За результатами 2017 року станом на 19 

грудня загальний обсяг доходної частини 
бюджету міста Заводського склав 23 209 
222 грн. Зменшення надходжень до місь-
кого бюджету та невиконання планових 
показників зумовлено ситуацією, що скла-
лася з платою за оренду землі ТзОВ «Райз 
– цукор». 

В 2017 році до загального фонду місь-
кого бюджету надійшло 22 229 171 грн., в 
тому числі власні доходи 18 105 637 грн., 
субвенція з районного бюджету 5 932 200 
грн., обласного 600 000 грн., доходи спеці-
ального фонду 980 051 грн.

Найсуттєвішими джерелами доходу 
бюджету у 2017 році є:

 1. Орендна плата за землю з юридичних 
осіб 8 565 911 грн.;

 2. Земельний податок з юридичних осіб 
2 373 060 грн.;

 3. Акцизний податок 1 855 460 грн.;
 4. Єдиний податок з фізичних осіб 1 840 

707 грн.;
 5. Податок на нерухоме майно 164 288 

грн.
Проекти Громадського бюджету, які 

були реалізовані в 2017 році
В 2017 році було подано 5 проектів, вар-

тість яких склала – 308 390,98 грн.

ПРОЕКТ № 1:
«Золотий пісок посіємо».
Придбано для колективу автентичного 

співу на базі МБК №2 національні жіночі, 
чоловічі костюми та взуття (сума – 86 750, 
грн.).

ПРОЕКТ № 2:
«Організація сучасного предметно-роз-

вивального середовища як запорука різно-
бічного розвитку дітей дошкільного віку»

 Придбано для чотирьох груп ДНЗ «Те-
ремок» ігрові осередки: «кухня» - 3 шт., 
«перукарня» - 3 шт., «лікарня – 2 шт., «ма-
газин» - 4 шт., «живий куточок» - 3 шт., 
«куточок рядження» - 1 шт., «будинок для 
ляльок» - 1 шт., ігровий куточок «окуліст» 
- 1 шт., дошка аудиторська одинарна – 1 
шт., лавочки – 15 шт., трибуна з вузькою 
основою – 1 шт. (сума -39 680,00 грн.).

ПРОЕКТ № 3:
«Створюємо мультфільми разом»
Для створення мультфільмів по про-

екту у Заводську міську бібліотеку при-
дбано: фотокамеру - 1 шт., персональний 
комп’ютер – 1 шт., штатив – 1 шт. та канц-
товари (сума - 30740,98 грн.). 

ПРОЕКТ № 4:
«Спортивний майданчик з стаціонар-

ними тренажерами і тенісними столами 
«Доступний спорт – запорука здоров’я» 

По проекту придбано та встановлено: 2 
тенісних стола, жим від грудей, маятник-
твістер, степпер – розгинач стегна, греб-
ний тренажер, бруси, орбітрек, 2 лавки 
(сума - 66 685,00 грн.).

ПРОЕКТ № 5:
«Облаштування дитячо-ігрового май-

данчика «Краплинка» 
Для облаштування майданчика у парку 

на масиві «цукрозаводу», взамін старо-
го зношеного, придбано та встановлено: 
карусель, пісочницю велику, гойдалку по-
двійну на металевих стійках, балансир ве-
ликий, ігровий комплекс «Гномик» , лавку 
(сума - 84 535,00 грн.).

Економіка
Провідна галузь в економіці міста є 

промисловість. Основну долю в бюджето-
утворенні займають наші головні платни-
ки за землю: 

1. ТзОВ «РАЙЗ – ЦУКОР» - 4 881 679 
грн.;

2. ПАТ «Компанія «РАЙЗ» - 677 323 грн.;
3. ПрАТ «Склоприлад» - 382 188 грн.;
4. Дирекція п/м «Укртелеком» - 319 000 

грн.;
5. ТОВ «Лохвицький комбікормовий за-

вод» - 288 330 грн.;
6. ТзОВ «Регал Петролеум Корпорейшн 

(Юкрейн) Лімітед» - 286 751 грн.;
7. ТзОВ «Компанія Ексол» - 250 125 грн.;
8. ПрАТ «РАЙЗ – Максимко» - 195 538 

грн.;
9. ФОП Антоненко В.П. – 195 523 грн.;
10. УАСП ТОВ «КАІС» - 194 148 грн.;
11. ПП «Компанія «Надежда» - 166 510 

грн.;
12. ТОВ «Агросервіс» - 139 685 грн.;
13. ЧТК «Анкор» - 137 290 грн.;
14. ТДВ «Червонозаводський хлібоза-

вод»- 132 985 грн.;
15. ТОВ «Гадячсир» - 113 442 грн.

Благоустрій міста
З 15 квітня по 14 травня в місті прово-

дився двомісячник чистоти, благоустрою 
та озеленення. 

Всього протягом року на благоустрій 
міста освоєно коштів в сумі – 8 050 771 грн.
( станом на 19.12 із зарплатою та нарахову-
ванням).

На території міста прибрано близько 
100 несанкціонованих сміттєзвалищ (ву-
лиці: Польова, Озерна, Ватутіна, Робітни-
ча, туп. Робітничої, Полтавська, Шкіль-
на, Матросова, Проектна, Абрикосова та 
інші). Загальний обсяг зібраного та виве-
зеного на міське сміттєзвалище сміття ста-
новить більш ніж 1 200 м3.

Проведено обрізку близько 250 сухос-
тійних та вражених омелою дерев, в тому 
числі: в районі паркової зони та стадіонів 
(вул. Озерна та вул. Матросова), цвин-
тарів: по вул. П.Мирного, масивів «Гора» 
і «Брисі», а також на вулицях: Садова, 
Шкільна, Ватутіна, Озерна та інші.

Робота по скошуванню карантинних 
рослин на території міста проведена пра-
цівниками відділу благоустрою міської 
ради та КП «Комунсервіс». Загальна пло-
ща, на якій скошені карантинні рослини, 
становить близько 1,0 га. Регулярно вико-
нувалися роботи по скошуванню трави на 
міських стадіонах, дитячих майданчиках, 
парках, цвинтарях, узбіччах доріг, поруч 
тротуарів.

Виконано роботи по ремонту декора-
тивної водойми (чаші басейну), проведена 
очистка прилеглої території та ремонт пар-
кану на загальну суму – 69 962,17 грн.

Своєчасно доглядалися газони, квітни-
ки та підвозився грунт. Сформовано нові 
квітники, висаджено в них квіти (200 са-
джанців троянд) на вулицях Полтавська, 
Озерна, Матросова та інших. Ремонтував-
ся паркан по вул. Полтавській та Матросо-
ва.

Як і кожного року, проведено роботи по 
озелененню міста: висаджено близько 1 500 
шт. різних порід дерев та 100 кущів. Участь 
в озелененні міста прийняли педагогічні 
колективи, студенти, учні навчальних за-
кладів, трудові колективи підприємств та 
установ, підприємці та працівники апара-
ту виконкому міської ради.

Проведено ремонтні роботи пам’ят-
ників та місць поховання загиблих воїнів.

Утримуються в належному стані всі ав-
тобусні зупинки міста (вул. Ватутіна, Пол-
тавська).

Придбано та встановлено на території 
міста десять лавочок та десять смітничок 
на загальну суму 43 400 грн. Регулярно ре-
монтуються лавочки та смітнички на місь-
ких стадіонах. Придбано та встановлено 
дві лавочки по вул. Садова, 2а (АЗПСМ 
№1), три пісочниці на території міста, а 
також елементи благоустрою: споруда 
«Вежа» та споруда «Я люблю Заводське» 
на вул. Полтавській. Придбано та встанов-
лено вісім каруселей «Стандарт» (50 400 
грн.).

Придбаний укомплектований сантех-
нічними елементами та відповідними 

електропристроями для підключення до 
мережі енергоживлення туалетний модуль 
для встановлення на території паркової 
зони. Навесні його буде встановлено.

Придбано та передано на баланс КП 
«Комунсервіс» екскаватор – навантажу-
вач Борекс та косилку Вірекс Z 069 (917 
425грн.).

Комунальне підприємство отрима-
ло 32 полімерних контейнери для сміття 
об’ємом 1,1 м3 (163 574,40 грн.). 

Виконання міської програми 
«Правопорядок»

За 2017 рік членами МГО «Правопо-
рядок» проведено 700 чергувань, які здій-
снювались у вихідні і святкові дні. Прово-
дилась охорона громадського порядку під 
час проведення міських святкових заходів 
і футбольних матчів. Під час чергувань ве-
лась профілактична робота з населенням, 
а особливо з неповнолітніми. Здійснював-
ся контроль за дотриманням режиму пере-
бування на території міста молоді у вечір-
ній час.

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.

Виконання міської програми 
«Вуличне освітлення»

Освоєно коштів на суму 399,9 тис. грн. 
Виконані роботи із заміни комплекту-
ючих, що спрямовані на зменшення по-
тужності світлоточок на масиві «Брисі» та 
вул.Польова, Пушкіна, Чернишевського та 
Робітнича з переходом від 150 Вт ламп на 
70 Вт. Решта міста до Нового року буде по-
вністю переведено на LED освітлення по-
тужністю, в переважній більшості, на 30 
Вт та на 50 Вт. 

Капітальний та поточний ремонт шля-
хів, тротуарів та встановлення 

дорожніх знаків
На 21 вулиці проведено поточний та ка-

пітальний ремонти доріг на загальну суму 
1 288 847,2 грн. 

Поточний ремонт доріг без твердого 
покриття здійснено на загальну суму 221 
669,07 грн. (4 вулиці).

Виконано нанесення дорожньої роз-
мітки на вулицях: Матросова, Полтавська, 
Шкільна, Озерна, Робітнича, та ін.). Витра-
ти на матеріали склали 14 504 грн. Роботи 
проведені відділом благоустрою при місь-
кій раді.

Проведено поточний ремонт дорож-
ніх знаків на 7 вулицях міста. Замінено та 
встановлено вуличні показчики на 8 бага-
токвартирних житлових будинках. Онов-
лено знак на в’їзд в місто «Заводське» по 
вул. Ватутіна.

Виконано капітальний ремонт асфаль-
то-бетонного покриття тротуару по вул. 
Матросова на загальну суму 102 693,87грн.

Водопостачання та водовідведення
В місті діють одні із найнижчих в облас-

ті тарифів на водопостачання та водовід-
ведення. Населення забезпечене водопос-
тачанням – цілодобово.

Проведено поточний ремонт водопро-
відних мереж на території міста на загаль-
ну суму понад 60 тис.грн.

Освіта
На утриманні громади міста перебува-

ють ДНЗ «Теремок» та «Малятко», в яких 
функціонує 14 груп, місць 298 (123;175 від-
повідно).

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

Пільгами на харчування користуються 
63 дітей з малозабезпечених сімей.

Вартість утримання 1 дитини у 2017 
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році становить 16,17 грн. (станом на 1.12), 
що перевищує затверджену виконкомом 
плату в 15 грн. ( в 2017 році ще не пере-
глядалася).

З міського бюджету на утримання ДНЗ 
витрачено 7 727 443 грн. (станом на 19.12), 
в тому числі з районного бюджету 5 187 
976 грн., та батьківської плати 294 440 грн.

В 2017 році крім витрат на утримання 
проведено ряд ремонтних робіт та при-
дбання інвентарю.

ДНЗ «Теремок»
 Проведені роботи по реконструкції 

даху 513 772 грн. та поточному ремонту 
стелі (37 530 грн.).

Проведений поточний ремонт вимо-
щення ( 82 696 грн.).

Придбано основних засобів на суму 
– 53 526 грн.: дитячі гірки «Мамонтеня», 
«Жираф», «Малюк», «Фунтик» (будуть 
встановлені навесні 2018 року); пісочни-
ця «Грузовик»; холодильник, морозильна 
камера, м’ясорубка, музичний центр, елек-
троплита (3 шт.).

Придбано інвентар на суму 266 654 грн.: 
господарчий інвентар, дитячі ігрові куточ-
ки (громадський бюджет), швейну машин-
ку, шафу для одягу, ковдри (80 шт.), руш-
ники (100 шт.), комплекти білизни (120 
шт.), шафу для книг, столи (32 шт.), ліжка 
(40 шт.), пенали (4 шт.), модульні меблі (24 
шт.), тумби (4 шт.).

ДНЗ «Малятко»
Проведено поточний ремонт водопос-

тачання та опалення ( 8 326 грн.). 
Встановлено нову огорожу (99 576 грн.). 
Проведено ремонт підлоги (34 301 грн.).
Придбано основні засоби (100 777 – 

пісочниця «Грузовик»; гірки «Малиш» (3 
шт.), «Фунтик»; м’ясорубку; холодильник, 
бойлер).

Придбано інвентар на суму – 183 
887 грн.: кухонний інвентар; фуфайки 
дитячі,господарський інвентар, гірка «Ма-
лиш», табличка фасадна, столи (42 шт.), 
ліжка (22 шт.), шафи (13 шт.), лавочки (4 
шт.), матраци (36 шт.).

Витрачено будматеріали на поточні ре-
монти ( 14 129 грн.).

Крім того дитячі садки забезпечені со-
лодощами до Дня Св.Миколая та ново-
річними подарунками (подякуємо за це 
«Укрлендфармінгу», «Регал – Петролеуму» 
та ПрАТ «Склоприлад»), а також подарун-
ками для випускників.

До дня освітян надано транспорт для 
проведення екскурсій, як працівникам 
ДНЗ так і шкіл, ПТУ, коледжу та музичній 
школі.

В місті функціонують дві загальноос-
вітні школи.

З бюджету міста виділяється субвенція 
до районного бюджету на утримання ме-
дичних сестер у школах (103 000 грн.).

На утримання пришкільних таборів ви-
трачено 42 000 грн.

З міського бюджету забезпечується без-
коштовне харчування дітей пільгових ка-
тегорій.

Міська рада сприяє у перевезенні дітей 
на різні заходи. 

В 2017 році з міського бюджету виді-
лено 1 млн. грн. на добудову ЗОШ №1. Є 
підстава вірити, що ЗОШ №1 в 2018 році 
введуть в експлуатацію.

Надається всіляка підтримка дитячій 
музичній школі, механіко – технологічно-
му коледжу та ПТУ №32.

Охорона здоров’я
В комунальній власності громади міста 

перебуває майновий комплекс АЗПСМ №1 
по вул. Садовій.

У 2017 році обладнано вхід до поліклі-
нічного відділення пандусом металевим, 
установлені металеві решітки на вікна та 
металеві перила на сходах, встановлено 
метало-пластикові двері (4 шт. 109 848 

грн.).
Проведено поточний ремонт ганку по-

ліклінічного відділення (всього 139 431 
грн.). 

У 2017 році з бюджету міста виділено 
450 000 грн. на придбання системи цифро-
вої візуалізації рентгенівських зображень. 
Процедуру відкритих торгів було оголо-
шено двічі, але торги не відбулися. Тому з 
початку 2018 року знову буде оголошено 
торги і вже у 2018 році ми зможемо при-
дбати необхідне обладнання для нашої по-
ліклініки.

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

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

На комплексну програму соціального 
захисту населення було виділено 0,5 млн. 
грн., що на 210 тис.грн. більше ніж у 2016 
році.

За рахунок цієї програми надається до-
помога громадянам, які потребують зна-
чних коштів на лікування, або опинилися 
у складних життєвих обставинах; дітям – 
сиротам.

З програми соціального захисту у 2017 
році виплачені кошти для відзначення ви-
пускників шкіл та коледжу, які закінчили 
навчальні заклади з відзнакою; для участі 
школярів та студентів в олімпіадах, кон-
курсах, школах (в т.ч. і за кордоном), фо-
румах.

За рахунок програми соціального за-
хисту виплачена допомога: 

учасникам АТО до Дня захисника Укра-
їни – 27 500 грн.;

учасникам ліквідації на ЧАЕС 1 та 2 ка-
тегорії – 27 500 грн.;

учасникам бойових дій – 22 500 грн.
ветеранам Другої світової війни – 18 000 

грн.
Дозвілля та спорт: Культура

В місті працюють два будинки культури 
На їх утримання з міського бюджету ви-
трачено 1 714 703грн., в тому числі субвен-
ція з районного бюджету 744 223грн.

В 2017 році для МБК №1 придбано мар-
шовий барабан, стільці (20 шт.), стенд, 
господарський інвентар, акустичні комп-
лектуючі; для МБК №2 – двері металеві 
(вхідні), стільці(15 шт.), господарський 
інвентар, відремонтовано котел твердопа-
ливний. 

У МБК №1 діти безкоштовно займають-
ся хореографією, вокалом, грою на духових 
інструментах, театральним мистецтвом, 
декоративно-прикладним мистецтвом.

Заклади культури беруть участь у виїз-
них мистецьких конкурсах та фестивалях 
і забезпечують проведення міських куль-
турно – масових заходів та свят.

У 2017 році проведено: 
19.01 театралізація та проведення свята 

Водохреща МБК №1 та МБК №2 на березі 
річки Артополот.

11.02 літературно-поетичний вечір «Ще 
трішки про любов» з презентацією влас-
них творів поетів міста в МБК №1.

14.02 конкурсно-розважальна програма 
«Така любов буває раз в ніколи» в МБК №1.

17.02 вечір пам’яті до виведення військ 
з країни Афганістан та учасників бойових 
дій на території інших держав «Фронто-
вим вітром з Афгану» в МБК №1.

20.02 урок історичної правди «Небесна 
сотня – то в серцях вогонь» в МБК №1.

06.03 святкова концертна програма до 8 
Березня в МБК №1.

07.03 концерт до Дня 8 Березня в МБК 
№2.

01.04 день гумору в МБК №2.
07.04 звіт Заводської Дитячої музичної 

школи МБК №1.
26.04. вечір пам’яті до Дня Чорнобиль-

ської трагедії «Мій біль - Чорнобиль» в 

МБК №1.
06.05 концертна програма до Дня 

пам’яті та примирення в МБК №1.
09.05 урочистий мітинг до Дня Перемо-

ги МБК №1, міський стадіон.
09.05 свято Дня Перемоги МБК №2 біля 

пам’ятника загиблим воїнам, масив «Бри-
сі». Традиційно наші 2 духових оркестри 
брали участь у марш-параді до «Дня Пере-
моги» в м. Полтаві

01.06 XVII міський фестиваль-конкурс 
дитячої та юнацької творчості «Веселкові 
кольори» в МБК №1.

22.06 мітинг-реквієм до Дня скорботи, 
вшанування пам’яті жертв війни в Україні 
та 76-ої річниці початку ВВВ МБК №1.

25.06 святкова концертна програма до 
Дня Молоді та Дня Конституції «Украї-
но моя, для тебе на світі живу» МБК №1, 
МБК №2 та концертна програма ансамблю 
сучасної пісні «Маl-а-хіт» на міському ста-
діоні.

06.07 свято «Івана Купала» МБК №2, 
МБК №1, масив «Брисі», берег річки Сула.

10.08 зустріч з дитячою письменницею 
Анною Коршуновою. Презентація книги 
«Комп і компанія» МБК №1.

21.08 святкові урочистості до 295-річчя 
від дня народження Г.С.Сковороди. Зу-
стріч з учасниками пішохідного переходу 
«Земним шляхом – до духовності» у рам-
ках великого проекту «Сковорода – 300» 
МБК №1.

23.08 День Прапора та День села МБК 
№2, МБК №1 масив «Брисі».

24.08 концертна програма до Дня Неза-
лежності України МБК №1, міський стаді-
он.

15.09 комплекс заходів по відзначенню 
Дня міста:

І-ий фестиваль-дефіляда кулінарного 
мистецтва Green-пікнік «Страви на ман-
галі» та концертна програма музичного 
гурту з м. Черкаси «Троїсті музики» берег 
річки Сула.

16.09 сімейний фестиваль-парад дитя-
чого транспорту «Мій перший екіпаж»; 
дитяче караоке «ЗІРКА впала на долонь-
ку»; вечірній відеосеанс мультфільмів під 
відкритим небом в парку відпочинку (ма-
сив «Спиртокомбінату»).

17.09 виставка дитячих картин «Від-
крий для себе рідне місто». Майстер-класи 
з декоративно-ужиткового мистецтва; І-ий 
фестиваль інструментальної музики «В ді-
апазоні чарівних мелодій»; арт-інсталяція 
«Збудуємо місто своїми руками». Малю-
нок на асфальті «Кольрами щастя малюю 
рідне місто» МБК №1 міський парк відпо-
чинку масив «цукрокомбінату».

17.09 велопарад «Леді на велосипеді» 
вулицями міста; 3-х денна робота відео-
локацій «З найкращими побажаннями у 
майбутнє»; кулінарний продаж-конкурс 
вареників «…Щоб за вухами тріщало!»; 
концертна програма відомого українсько-
го артиста, композитора, поета Павла До-
скоча, міський стадіон.

14.10 звітний концерт МБК №1. Свят-
кові урочистості до Дня козацтва, Святої 
Покрови та Дня Захисника України.

29.10 звіт художніх колективів МБК №2.
20.11 година патріотизму до Дня гіднос-

ті та Свободи України МБК №1.
21.11 святкові урочистості до Дня Гід-

ності та Свободи України в РБК колекти-
вом МБК №1.

08.12 концертна програма до дня місце-
вого самоврядування МБК №2.

19.12 відкриття міської ялинки. День 
святого Миколая (МБК №1) центральна 
площа міста.

28.12 запрошуємо на новорічний кон-
церт в МБК №2.

Спорт
Заводська міська рада всебічно підтри-

мує розвиток спорту. З міського бюджету 
у 2017 році на фінансування програм по 

підтримці фізичної культури і спорту ви-
ділено 212 940 грн.

В місті реалізуються різні спортивні 
програми.

Розвиток аматорського футболу в м. За-
водське:

з 25.04 по 20.10 міська футбольна ко-
манда «Харчовик» приймала участь у Пер-
шості Полтавської області з футболу;

з 25.04 по 20.10 міська футбольна ко-
манда 2003-2004 р.н. приймала участь у 
Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області з 
футболу;

з 04.05 по 20.10 міська футбольна ко-
манда 2005 р.н. приймала участь у Чемпіо-
наті ДЮФЛ Полтавської області з футболу.

Розвиток та підтримка спортсменів-ін-
валідів, спортсменів бойового мистецтва 
«Дракон», кіокушин-карате, баскетболіс-
тів, волейболістів, шахістів, тхеквондо, 
муай-тай, кікбоксингу м. Заводське:

12.02 в м. Полтава Відкритий обласний 
Чемпіонат України з бойового мистецтва 
«Дракон»;

25.03 в м. Кропивницький Чемпіонат 
України з Пінчак-Сілат;

22.04 в м. Гадяч Відкритий регіональний 
чемпіонат України з бойового мистецтва 
«Дракон»;

20.05 в с. Копачів, Київська область від-
критий чемпіонат України з історичного 
середньовічного бою;

11.11 в м. Полтава Всеукраїнський тур-
нір з бойового мистецтва «Дракон».

Програма розвитку БК «АЛЕКС»:
17-19 .02Відкритий турнір м. Миргород 
2-5.03 Чемпіонат Полтавської обл.(юна-

ки 2003-04р.н.) м. Полтава
10-11 березня Відкритий турнір 

ДЮСШ№1 м. Горішні Плавні
25 березня Першість ДЮСШ «Олімпій-

ські Надії» м. Полтава
31.03-2.04 Турнір з боксу «Мужність» м. 

Суми
04-06.05 VІІ традиційний турнір з боксу 

пам’яті О.О.Ісметова. м. Гадяч
12-13.05 ІV відкритий турнір пам’яті 

Карпенка С.І. м. Ромни.
15-17.06. Всеукраїнський турнір з бок-

су пам’яті Мартиненка В.П. та чемпіонат 
Полтавської області з боксу серед юніорів 
2001-2002р.н. 

17-23.07 2017р Чемпіонат України з бок-
су серед юніорів м. Чернівці. 

09.09 Відкрита першість ОДЮСШ « 
Олімпійські Надії» м. Полтава.

28-29.10 Відкрита першість СК «Легіон-
Бокс» м. Кременчук

18.11 Відкрита першість м. Миргорода 
з боксу. 

01-03.12 Відкритий чемпіонат Сумської 
області, м. Ромни.

Програма «Міжнародна співпраця»
Відповідно до цієї Програми у 2017 році 

відбулися візити до Швейцарії та Поль-
щі. Участь у поїздках взяли представники 
комунальних підприємств міста, апарату 
міської ради, член виконкому та депутат 
облради. Під час перебування у закор-
донних громадах делегації нашого міста 
мали змогу ознайомитись з наповненням 
та розподілом бюджетів, роботою муніци-
палітетів, освіти, медицини, комунальних 
підприємств та розвитком громад. Під час 
таких візитів ми отримуємо новий досвід, 
а саме головне змінюється свідомість лю-
дей. Хочеться навіть при наших обмеже-
них можливостях внести щось краще у 
життя громади.

За цим скупим звітом ще значиться 
дуже багато добрих справ та подій, які ми 
з Вами спільно вирішували протягом по-
точного року, тому не буду їх окремо дета-
лізувати.

Що ж не вирішено? Не працюють під-
приємства і люди їдуть шукати кращої 
долі. Велика дорожнеча, малі зарплати та 

СТОР. 5  >>
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Д О К У М Е Н Т И

Про внесення змін до бюджету на 2017 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рі-
шення сімнадцятої сесії Лохвицької районної ради від 07.12.2017 
року та клопотання КП «Комунсервіс» від 11.12.2017 року №237. 

ВИРІШИЛИ: 1. Збільшити доходну частину загального фон-
ду бюджету на 2017 рік по коду 41035000 «Інша субвенція» на 
суму 500 000,00 грн.

2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету 
на 2017 рік по КФК 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2210 «Пред-
мети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 500 000,00 грн.

3. Дати дозвіл КП «Комунсервіс» на використання коштів за-
планованих по спеціальному фонду бюджету по КФК 6060 «Бла-
гоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям) в сумі 163 574,70 грн. 
(Сто шістдесят три тисячі п’ятсот сімдесят чотири гривні 70 ко-
пійок) для придбання контейнерів для ТПВ об’ємом 1100 літрів 
в кількості 32 штуки.

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

5. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової час-
тини бюджету за листопад –грудень  2017 року.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

13 грудня 2017 року рішення №1

РІШЕННЯ РАДИ    

Про затвердження переліку проектів-переможців 
громадського бюджету м. Заводське на 2018 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 части-
ни 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та на виконання Положення про громадський бюджет 
(бюджет участі) у м. Заводське. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити перелік проектів-переможців 
громадського бюджету у м. Заводське на 2018 рік:

1. «Облаштування  ігрових майданчиків ДНЗ №2 «Теремок» 
сучасним спортивно-ігровим обладнанням» - 188 900 грн.

2. «Реалізація творчого потенціалу дітей та молоді – важли-
вий чинник розвитку духовності української спільноти» - 70 000 
грн.

2. Запланувати видатки на фінансування проектів-перемож-
ців громадського бюджету у міському бюджеті на 2018 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

13 грудня 2017 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження Плану зонування території 
міста Заводське

Керуючись пунктом 42 частини першої статті 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 16 та 18 
Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, 
розглянувши матеріали проекту Плану зонування території міс-
та Заводське, з метою забезпечення планомірного, економічно-
го, обґрунтованого і комплексного розвитку населеного пункту, 
підвищення рівня його благоустрою та створення сприятливих 
умов життєдіяльності населення, беручи до уваги протокол гро-
мадського обговорення Плану зонування території міста Завод-
ське, протокол засідання архітектурно-містобудівної ради при 
сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та будівництва Лохвицької районної державної 
адміністрації. 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити містобудівну документацію 
«План зонування території міста Заводське Лохвицького райо-
ну Полтавської області», розроблену ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ» 

РІШЕННЯ РАДИ

Про дозвіл на розробку проектно-кошторисних 
документацій

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», частиною першою статті 31 Закону України 
“Про регулювання містобудівної діяльності”, наказом Мініс-
терства регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України від 16.05.2011 року № 45 “Про 
затвердження Порядку розроблення проектної документації на 
будівництво об’єктів”. 

ВИРІШИЛИ: 1. Надати дозвіл Заводській міській раді на 
збір вихідних даних та замовлення робіт по виготовленню про-
ектно-кошторисних документацій на наступні об’єкти:

- “Капітальний ремонт міського Будинку культури № 2 по 
вул. Жукова, 1,  м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської 
області”;

- “Капітальний ремонт фасаду, елементів даху та благоустрою 
міського Будинку культури № 1 по вул. Матросова, 15, м. Завод-
ське, Лохвицького району, Полтавської області”. 

2. Міському голові замовити виготовлення вказаних проек-
тно-кошторисних документацій та подати на проведення дер-
жавної будівельної експертизи.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 
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РІШЕННЯ РАДИ

<< СТОР. 4

пенсії, зменшення розміру субсидій. 
Підводячи риску, хотілося б сказати, що в планах робо-

ти ради було більше заходів по капітальних видатках, але 
не вдалося зробити все, що планували через зменшення 
надходжень до бюджету міста.

Майбутній, 2018 рік, в фінансовому плані буде не про-
стим роком, але ми будемо намагатися якомога ефектив-
ніше залучати позабюджетні кошти та використовувати 
кошти громади, щоб створити комфортні умови для на-
ших жителів.

Я ще раз дякую всій нашій громаді за розуміння та під-
тримку. Любіть своє місто. Бережіть його та дбайте про 
його розбудову. А наша команда докладе зусиль щоб до-
помогти Вам у цьому.

Міський голова Віталій Сидоренко

(додається).
2. Оприлюднити дане рішення через засоби масової інфор-

мації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на де-

путатську комісію з питань будівництва, транспорту, зв’язку, 
земельних відносин, екології та охорони навколишнього при-
родного середовища (голова комісії Івахно С.Ю.).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

13 грудня 2017 року рішення №6

Про затвердження звіту міського голови

Заслухавши звіт міського голови В.Сидоренка про проведену 
ним, міською радою та її виконавчим комітетом роботу за 2017 
рік та керуючись пунктом 9 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

ВИРІШИЛИ: Звіт міського голови В.Сидоренка прийняти до 
відома та затвердити (додається).

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

22 грудня 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  розпорядження Кабінету Міністрів України №861-Р від 
06.12.2017 року. 

ВИРІШИЛИ: 1. Збільшити доходну частину загального фон-
ду бюджету на 2017 рік по коду 41034500 «Субвенція з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 
450 000,00 грн.

2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюдже-
ту на 2017 рік по КФК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 
3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 450 000,00 
грн. (капітальний ремонт спорткомплексу).

3. Затвердити профіцит загального фонду бюджету на 2017 
рік у сумі 450 000,00 грн.

4. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету на 2017 
рік у сумі 450 000,00 грн.

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

6. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової час-
тини бюджету за  2017 рік.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

22 грудня 2017 року рішення №2

РІШЕННЯ РАДИ

Про затвердження міського бюджету на 2018 рік

РІШЕННЯ РАДИ

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» та беручи до 
уваги рішення Лохвицької районної ради «Про районний 
бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 року.  

ВИРІШИЛИ: 1. Визначити на 2018 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 25 125,0 тис. грн., в 

тому числі доходи загального фонду міського бюджету 23 
980,0 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бю-
джету 1 145,0тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 25  125,0 тис. грн., 
в тому числі видатки загального фонду бюджету 21 
771,1тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету 3 
353,9 тис. грн.;

- профіцит міського бюджету у сумі 2 208,9 тис. грн., 
в тому числі загального фонду міського бюджету 2 208,9 
тис. грн., напрямком використання якого визначити пе-
редачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рі-
шення.

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
2 208,9 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним роз-
порядникам коштів міського бюджету на 2018 рік, у тому 
числі по загальному фонду 21 771,1 тис. грн. та спеціаль-
ному фонду 3 353,9 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього 
рішення.

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

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти 
згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансуван-
ня яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету 
розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бю-
джету у сумі 100,0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків за-
гального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх еконо-
мічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 
2110);

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

шти на реалізацію місцевих програм згідно з додатком № 
6 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу 
України надати право міській раді отримувати у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів бю-
джету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 
загального фонду, в межах поточного бюджетного періо-
ду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 
договірних умовах без нарахування відсотків за користу-
вання цими коштами з обов’язковим їх поверненням до 
кінця поточного бюджетного періоду.

10. Установити, що у загальному фонді міського бю-
джету на 2018 рік до доходів належать надходження, ви-
значені ст.69 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціаль-
ного фонду міського бюджету на 2018 рік у частині дохо-
дів є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу 
України.

12. Установити, що джерелами формування спеціаль-
ного фонду міського бюджету на 2018рік у частині фінан-
сування є надходження, визначені ст.71 Бюджетного ко-
дексу України.

13. Перерозподіл видатків в межах загального обсягу 
головного розпорядника коштів, що призводить до зміни 
затверджених бюджетних призначень по загальному та 
спеціальному фондах, здійснюється за рішенням міської 
ради. 

14. В процесі виконання міського бюджету,у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим поданням головного роз-
порядника, здійснюється перерозподіл видатків за еко-
номічною класифікацією в межах загального обсягу його 
бюджетних призначень по загальному та спеціальному 
фондах бюджету Заводської міської ради. 

15. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною 
частиною.

В.СИДОРЕНКО
міський голова 

22 грудня 2017 року рішення №3
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З В І Т  П Р О  Р Е А Л І З А Ц І Ю  П Р О Е К Т І В 
Г Р О М А Д С Ь К О Г О  Б Ю Д Ж Е Т У  ( Б Ю Д Ж Е Т У 

У Ч А С Т І )  З А В О Д С Ь К О Г О ,  Я К І  Б У Л И 
Р Е А Л І З О В А Н І  В  2 0 1 7  Р О Ц

ПРОЕКТ № 1:
«Золотий пісок посіємо»

Маючи древні звичаї, обряди, пісні, костюми, притаманні колишньому селу Брисі та 
збереження і популяризацію українського автентичного співу серед населення міста та 
сусідніх населених пунктів в ході реалізації проекту придбано для колективу автентич-
ного співу на базі МБК №2 національні жіночі, чоловічі костюми та взуття на суму - 
86 750,00 грн. 

ПРОЕКТ № 2:
«Організація сучасного предметно-розвивального середовища як запорука різно-

бічного розвитку дітей дошкільного віку»

Об’єкт проекту – дитячий садок, розміщений в центральній частині житлового ма-
сиву «спиртокомбінату». Середньорічна чисельність вихованців дошкільного закладу 
становить 120 дітей віком від 1,5 до 6 років.

Придбано для чотирьох груп ДНЗ «Теремок» ігрові осередки: «кухня» - 3 шт., «пе-
рукарня» - 3 шт., «лікарня – 2 шт., «магазин» - 4 шт., «живий куточок» - 3 шт., «куточок 
рядження» - 1 шт., «будинок для ляльок» - 1 шт., ігровий куточок «окуліст» - 1 шт., дошка 
аудиторська одинарна – 1 шт., лавочки – 15 шт., трибуна з вузькою основою – 1 шт. сума 
-39 680,00 грн.

ПРОЕКТ № 3:
«Створюємо мультфільми разом»

Сьогодні бібліотека - це не тільки центр доступу до інформації - це осередок осві-
ти, творчого розвитку, самореалізації, змістовного дозвілля та комфортний простір для 
спільної роботи і творчості. Хоча б і для створення мультфільмів! Мультфільми люблять 
всі – дорослі і діти та можуть зробити їх самостійно. Проведено майстер клас по ство-
ренню мультфільма.

По проекту придбано: фотокамеру -1 шт., комп’ютер – 1 шт., штатив – 1 шт. та канц-
товари на суму 30740,98 грн. 

Проекти переможці у частині капітальних витрат:
ПРОЕКТ № 4:

«Спортивний майданчик з стаціонарними тренажерами і тенісними столами «До-
ступний спорт – запорука здоров’я» 

Облаштування майданчику з вуличними тренажерами та тенісними столами на тери-
торії району «спиртокомбінату»- це можливість залучення мешканців до зайняття спор-
том та пропаганди здорового способу життя.

По проекту придбано та встановлено: 2 тенісних стола, жим від грудей, маятник-твіс-
тер, степпер – розгинач стегна, гребний тренажер, бруси, орбітрек, 2 лавки сума - 66 
685,00 грн.

ПРОЕКТ № 5:
«Облаштування дитячо-ігрового майданчика «Краплинка» 

Для облаштування майданчика у парку на масиві «цукрозаводу», взамін старого зно-
шеного придбано та встановлено: карусель, пісочниця велика, гойдалка подвійна на ме-
талевих стійках, балансир великий, лавка, ігровий комплекс «Гномик» на суму - 84 535,00 
грн.

В 2017 році було подано 5 проектів вартість яких склала - 308 
390, 98 грн.

Проекти переможці у частині поточних витрат:

М Р І Є Т Е  С Т В О Р Ю В А Т И  М У Л Ь Т Ф І Л Ь М И ? 
Т О Д І  В А М  В  Б І Б Л І О Т Е К У !  П Р О Е К Т 

« С Т В О Р Ю Є М О  М У Л Ь Т Ф І Л Ь М И  Р А З О М » 
В  З А В О Д С Ь К І Й  М І С Ь К І Й  Б І Б Л І О Т Е Ц І  № 1 

В Ж Е  Д І Є
На перший погляд, робити мультфіль-

ми, – це справа спеціально навчених людей: 
аніматорів та мультиплікаторів. Звичайно, 
професіоналізм не завадить в будь-якій 
справі, але, насправді, мультфільм може 
зробити кожен, навіть в домашніх умовах. 
І ми вже в цьому переконалися. В Завод-
ській міській бібліотеці №1, реалізується 
проект «Створюємо мультфільми разом» 
за рахунок коштів Громадського бюджету 
(бюджету участі) і кожен бажаючий може 
долучитися до цього процесу. 

Сьогодні бібліотека - це не тільки центр 
доступу до інформації - це осередок осві-
ти, творчого розвитку, самореалізації, 
змістовного дозвілля та комфортний про-
стір для спільної роботи і творчості. Хоча 
б і для створення мультфільмів! Муль-
тфільми люблять всі – дорослі і діти та 
можуть зробити їх самостійно. Це стало 
можливим завдяки розвитку інформацій-
них технологій. Раніше процес виробни-
цтва мультфільмів був дуже трудомістким 

і вимагав спеціально обладнаної студії. 
Сьогодні для цього достатньо звичайного 
цифрового апарату зі штативом, диктофо-
ну та комп’ютера з програмою монтажу. І 
бібліотека для реалізації такої ідеї найкра-
ще місце: вільний та безкоштовний доступ 
до інформації та мережі Інтернет, досвід 
бібліотекарів в залученні користувачів до 
змістовного дозвілля, зручний графік ро-
боти (ми працюємо в суботу та неділю). 
Нам не вистачало тільки деякого технічно-

го обладнання (фотокамери, штатива, но-
утбука), тому і був поданий проект «Ство-
рюємо мультфільми разом». 

А до цього було багато роздумів, вагань 
і сумнівів, ідей та планів. Чому саме муль-
тфільми? Створення мультфільмів може 
захопити будь-кого. Головне в мультфіль-
мі – це ідея, сюжет, за яким потрібно на-
писати сценарій, виготовити декорації та 
персонажі і тільки потім приступати до 
зйомок. Це дуже цікавий, пізнавальний, 

СТОР. 7  >>
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творчий, хоч і трудомісткий процес, але 
зрозумілий навіть дітям. Технологія виго-
товлення мультфільму розвиває образне 
мислення, фантазію, розширює кругозір, 
виховує вміння працювати в колективі. 
Анімація надає можливість розкрити свої 
таланти, провести з користю дозвілля, 
поспілкуватися з однодумцями. Спільна 

справа згуртовує, дає можливість краще 
порозумітися, здійснити найсміливіші ідеї, 
змістовно провести вільний час і не шука-
ти пригод на вулиці в поганій компанії.

І це насправді так! Можливо перший 
створений в бібліотеці мультфільм не до-
сконалий, але спільна праця захопила всіх 
так, що навіть шкода було закінчувати. 

Персонажі із пластиліну створені Дашею 
Горбенко (учениця 3 кл. Заводської ЗОШ 
№2), придумувати сюжет і робити декора-
ції допомагала Даша Коломієць (учениця 
4 кл. Заводської ЗОШ №2), не обійшлося 
і без цінних порад Синявського Кирила 
(учень 5 кл. Заводської ЗОШ №1). Тож на-
тхнення і запалу вистачить ще не на один 

мультфільм. Попереду багато планів і за-
думів, які обов’язково будемо втілювати в 
життя. Тож, чекаємо всіх бажаючих спро-
бувати себе в мультиплікації, знайти собі 
заняття до душі та втілити давні мрії.

Н.ЛИСЕНКО, бібліотекар

О Б Л А С Н И Й  К О Н К У Р С  Х О Р О В О Г О 
М И С Т Е Ц Т В А

2 грудня 2017 року у Полтавському 
міському Будинку культури відбувся Пер-
ший Відкритий фестиваль-конкурс народ-
ного хорового мистецтва ім.В.Міщенка. 
Проходив він з нагоди 95-річчя від дня 
народження  засновника колективу ПМБК 
"Лтава", який вже 60 років успішно функ-
ціонує у закладі. Валентин Юхимович Мі-
щенко - справжній митець Полтавської 
землі, композитор, аранжувальник, фоль-
клорист, кавалер Ордена Дружби Народів, 
Заслужений артист України. 

Конкурс засновано Заслуженим само-
діяльним ансамблем пісні і танцю України 
"Лтава" ім.В.Міщенка за підтримки ПМБК 
та управління культури виконавчого комі-
тету Полтавської міської ради. 

Оцінювали колективи журі у складі: го-
лова журі – член Національної спілки ком-
позиторів України, керівник та диригент 
Полтавського симфонічного оркестру, 
народний артист України - Віталій Ска-
кун; хормейстер пісенно-танцювального 
ансамблю "Полтава" Полтавської облас-
ної філармонії, заслужений діяч мистецтв 
України - Лариса Бакланова;  доктор педа-
гогічних наук, професор кафедри музики, 
декан психолого-педагогічного факульте-
ту Полтавського національного педагогіч-
ного університету ім.В.Короленка, заслу-
жена артистка України - Наталія Сулаєва; 
член національної Всеукраїнської музич-
ної спілки, лауреат премії ім.П.Мирного, 
солістка Полтавської обласної філармонії, 

керівник продюсерського центру "Квіто-
грай", заслужена артистка України - Тетяна 
Садохіна.

У фестивалі-конкурсі приймали участь 
колективи: хорова група Народного ан-
самблю пісні і танцю «ГОРЛИЦЯ» (м. 
Кропивницький);  Народний чоловічий 
хор «КОЗАЦЬКІ БАРВИ»  (смт .Вели-
ка Багачка);  Народний хор Зінківсько-
го РБК  (м.Зіньків);  Народний хор Га-
дяцького коледжу культури і мистецтва 
ім.І.П.Котляревського (м.Гадяч);  На-
родний самодіяльний хор «СЛАВУТИЧ» 
(м.Горішні Плавні); Народний хор ПУЕТ 
«ЯВОРИНА»  (м.Полтава); Народний 
аматорський хор української пісні «ЯВІР»  
(м.Заводське);  Заслужений самодіяльний 
ансамбль пісні і танцю України «ЛТАВА»  
ім.В.Міщенка (м.Полтава).

Мета конкурсу: гідне відзначення 
95-річниці від дня народження засновника 
Заслуженого ансамблю пісні і танцю Укра-
їни «Лтава» Валентина Міщенка,  популя-
ризація творчого надбання маестро; роз-
виток хорового мистецтва; розширення 
творчих зв’язків; обмін досвідом хорових 
колективів України; поліпшення худож-
нього рівня репертуару; посилення впливу 
народного хорового мистецтва на фор-
мування світогляду, патріотизму та духо-
вності українського народу.

Основні завдання конкурсу: виявлення 
майстерності народних хорових колекти-
вів з різних областей України; збагачення 

репертуару колективів творами та оброб-
ками Валентина Міщенка; привернення 
уваги широких кіл громадськості до різно-
вікових хорових колективів України, орі-
єнтованих на популяризацію народного 
хорового мистецтва; оцінка рівня прак-
тичної роботи керівників хорових колек-
тивів, поширення досвіду роботи провід-
них хормейстерів України.

Програма виступу кожного колекти-
ву складалась з трьох різнохарактерних 
творів: твір або обробка народного твору 
В.Міщенка; твір без музичного супроводу 
(a-capella); твір на вибір.

Наш колектив представив на конкурс 
три твори: муз.П.Свіста, сл.О.Жолдака 
«Гарний козак, гарний»; українська на-
родна пісня в обр.Є.Кухарця  «Заку-
вала зозуленька на стодолі на розі»; 
муз.В.Міщенка, сл.А.Лихошвая «Полтав-
ські галушки»,соліст Андрій Тищенко.

Виступ Народного аматорського хору  
української пісні «ЯВІР» Заводського МБК 
№1 тепло сприймали глядачі Полтавського 
міського Будинку культури. Висококва-
ліфіковане журі, до складу якого входи-
ли провідні фахівці хорового мистецтва 
України, високо оцінили виконання  кон-
курсних творів. За підсумками конкурсу, 
на підставі рішення журі хору «ЯВІР» було 
присуджено І місце та звання дипломанта 
конкурсу. Нас нагородили дипломом за І 
місце та пам’ятним подарунком.

Гран-Прі отримали найсильніші 

учасники конкурсу: Народний хор Га-
дяцького коледжу культури і мистецтва 
ім.І.П.Котляревського (кер. О.П.Свирид) 
та  Заслужений самодіяльний ансамбль піс-
ні і танцю України «ЛТАВА»  ім.В.Міщенка 
(кер.Н.В.Іванова).

Наша поїздка відбулася завдяки спон-
сорській допомозі депутата Полтавської 
обласної ради, голови СВК «Токарі» - Бон-
даря Миколи Митрофановича,  та приват-
ного підприємця Тищенка Андрія Петро-
вича. Колектив хору «ЯВІР» щиро вдячний 
за допомогу!

Перший Відкритий фестиваль-кон-
курс народного хорового мистецтва 
ім.В.Міщенка став справжнім святом . За-
вдячуючи саме хоровим колективам, буде 
жити у віках наша Берегиня - Пісня. 

Поталанило, можливо, українському 
народові через те, що він має шедевраль-
не багатство, ім’я якому – українська піс-
ня. Адже це – гордість і слава України, її 
сучасне і майбутнє. Бажаємо творчого за-
доволення, неймовірного натхнення, по-
смішок та величезного щастя всім, кому 
дорога українська народна пісня, і хто їй 
дає друге життя, несучи її в люди. Бажаємо 
всім творчої наснаги, втілення мистецьких 
мрій та художньої насолоди від вокально-
хорового мистецтва! Вклоняємося Мисте-
цтву, яке тримає нас на світі!

Народна пісня буде жити у віках!
Л.ЛОБЕЦЬКА, 

керівник хору «ЯВІР» МБК №1
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П Е Р Е М О Ж Ц Е М 
К Н И Г И  Р О К У  В В С -
2 0 1 7  С Т А Л А  Н А Ш А 
З Е М Л Я Ч К А  А Н Н А 

К О Р Ш У Н О В А
Вітаємо талановиту письменницю, нашу землячку, з перемогою книги "Комп і компа-

нія" в номінації - Дитяча книга року за версію українського представництва ВВС!
Комп і компанія - це чудова історія про те, як встати із-за комп'ютера і знайти дружбу 

і пригоди. Вона перегукується з найулюбленішими класичними творами української ди-
тячої літератури. Тільки тоді, коли пірнеш з головою у реальне життя, можна прожити 
справжнє дитинство, завести справжніх друзів і разом побороти несправедливість - і все 
це буде весело! Це важливий урок не лише для дітей, але й для їхніх батьків, залежних від 
соціальних мереж".

Н О В И Н И  Б О К С У
10 та 12 листопада у м.Суми команда БК"АЛЕКС" по запрошенню прийняла участь у 

відкритому турнірі з боксу пам'яті А. Реути. Перше місце серед юніорів у ваговій катего-
рії 52кг зайняв Лесик Сергій. Відповідно Соляник Женя 2009р.н., Гриценко Богдан 2006 
р.н., та Буряк Ігор 2003 р.н вибороли в своїх категоріях та групах другі місця. 

18 листопада у м.Миргороді відбувся відкритий турнір з боксу. Більше ста учасників 
з різних областей України змагалися між собою за перемогу. З нашої команди перемож-
цями цього турніру стали: Шиян Ярослав 2009р.н., Соляник Євген 2009р.н., Буряк Ігор 
2003р.н., Алексеєнко Святослав 2003р.н., Півнев Роман 2004р.н.

Другі місця зайняли: Гриценко Богдан 2006 р.н., Міщенко Антон 2004р.н.
1-3 грудня у м. Ромни команда БК"АЛЕКС"прийняла участь у відкритій першості Сум-

ської області з боксу. Переможцем став Оніщенко Руслан в категорії 64кг серед молоді.
9 грудня 2017р. на відкритому чемпіонаті Полтавської обл. з боксу в Гадячі серед бок-

серів молодших вікових груп наша команда показала наступні результати: Шиян Ярос-
лав - перше місце в категорії 25кг 2009р.н,Соляник Євген - друге місце в категорії 32кг 
2009р.н.; Богдан Гриценко - перше місце в категорії 34кг 2006р.н.; Лесик Сергій - перше 
місце в категорії 54кг 2003р.н.

О.ОНІЩЕНКО, голова БК "АЛЕКС"

Ш А Н О В Н І  Ж И Т Е Л І 
Т А  Г О С Т І  Л О Х В И Ц Ь -

К О Г О  Р А Й О Н У !
Нерідко під час проведення Новорічних та Різдвяних свят виникає ве-

лика кількість надзвичайних подій, зокрема пожеж. Причиною такого 
невтішного становища стає порушення вимог правил пожежної безпеки. 
Тому, з метою попередження травм і нещасних випадків, Лохвицький РС 
ГУ ДСНС України у Полтавській області просить Вас бути особливо обе-
режними під час користування свічками, бенгальськими вогнями, різно-
манітними піротехнічними виробами! Не дозволяйте дітям використову-
вати піротехнічні вироби без нагляду дорослих! Неправильне та невміле 
використання цих виробів нерідко призводить до пожеж, каліцтв та на-
віть загибелі людей, адже петарда в руках дитини – загроза для її життя та 
життя оточуючих. Бережіть своє життя та життя близьких! Лише спіль-
ними зусиллями ми можемо відвернути біду! 

До відома керівників установ та організацій  проведення феєрверків, 
салютів без погодження з Лохвицьким РС ГУ ДСНС України у Полтав-
ській області – не рекомендується.

Начальник 
Лохвицького РС ГУ ДСНС України у Полтавській області 

СІЛЮТІН О.М.

Л О Х В И Ц Ь К И Й  М Е Х А -
Н І К О - Т Е Х Н О Л О Г І Ч -

Н И Й  К О Л Е Д Ж
П О Л Т А В С Ь К О Ї  Д Е Р -
Ж А В Н О Ї  А Г Р А Р Н О Ї 

А К А Д Е М І Ї
Оголошує прийом на 2018-2019 н.р на денну та заочну форми навчання

за спеціальностями:

ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
37240 вул. Матросова, 39, м. Заводське, 

Лохвицький р-н, Полтавська обл.
Телефони для довідок: (05356) 3-54-58, 3-54-46, 095-595-41-40

Офіційний сайт: lttpdaa.com.ua

Спеціальності Спеціалізація (освітня програма)
Харчові технології «Виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчових концентратів»
«Зберігання і переробка зерна»
 «Бродильне виробництво і виноробство»

Галузеве  
машинобудування

«Експлуатація та ремонт обладнання харчових 
виробництв»


