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Мій дім, моє ти Заводське, горять твої вогні в посульськім краї,
тут веселково твоя доля розквітає, мій дім, моє ти Заводське.
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БЕЗКОШТОВНО

№ 9 (39) ЩОМІСЯЧНО

МІС ТО ВІДСВЯТКУВА ЛО ЮВІЛЕЙ

Молоде, зелене, охайне, вмите вранішньою росою і зігріте сонцем, 16 вересня
найкраще місто на Землі – Заводське прокинулось іменинником. Чому найкраще –
бо ми тут народились, ми тут живемо, бо
це - наша мала БАТЬКІВЩИНА.
Тут все найкраще: рідний дім, вулиця, де
живеш; садочок, куди ходив малим дитям;
школа, де навчили читати, писати; річка,
парк, стадіон і все, що тебе оточує, бо воно
– рідне. То ж: З Днем народження, Заводське! Ми тебе любимо! Будь благословенне
багато - багато років. Стань Батьківщиною
багатьом поколінням і живи вічно!
До святкування готувались ретельно:
готували таку програму, яка була б цікавою для всіх заводчан: і маленьких, і дорослих.
Перший день святкування. Масив
«Брисі». Берег мальовничої Сули. Скільки розваг для малечі! Тут і каруселі, і гірки, і батути, і кумедна гусениця, якою до
пізнього вечора малюки подорожували
берегом річки. А ще можна було розмалюватись аквагримом, придбати красиві
кульки і різні іграшки, поїсти солодощів і
повеселитись.
На майданчику для пляжного волейболу змагалося три команди.
Переможцями стали: Колостир Сергій
та Середняк Володимир.
Кулінари, майстри приготування страв
на мангалі, взяли участь у II-му фестивалі – дефіляді кулінарного мистецтва Green
– пікнік «Страви на мангалі». Змагалося 5
команд.
Наші кулінари, довели, що їхні стейки
ні в чому не поступаються заокеанським,
а шашлик такий же смачний, як у Вірменії
чи в Грузії. Фестиваль об’єднав людей, які
вміють смачно готувати і справді поважають м’ясо.
Гості свята змогли придбати і посмаку-

вати стравами, приготованими на мангалі.
А учасники фестивалю - відзначені подяками та подарунками.
Переможцем стала команда «Великий
Макс» і отримала суперприз – мультиварку. Готуйте смачно!
Розважальну програму розпочав фольклорний колектив Яхницького будинку
культури (дир. С.Семенченко). Наші земляки створили справжнє свято української
пісні.
Гості з Чернігівщини, музичний гурт
«Смоляни», виконали ряд відомих народних пісень і популярних композицій.
Справжній фурор викликав виступ
гурту барабанщиків «Live Drums Show».
Вправні, синхронні руки, жонглювання
барабанними паличками і барабанна гра.
Це дійсно барабанне шоу «Живі барабани». Учасники колективу креативні і
винахідливі. Вони вразили глядачів май-

стерністю виконання різнопланової музики: класичної, ударної, популярної танцювальної, ремейкової барабанної.
Виступ живих барабанів додав святкового настрою і позитивних емоцій.
Цей настрій підтримав виступ артистів
Fire-шоу. Поєднання вогню і танцю заворожує. На це дійство можна дивитись безкінечно, бо справжній танець – це вогонь,
а вогонь – це танець.
І ось небо засяяло сотнями зірочок
святкового феєрверку.
Зі святом рідне місто!
Другий день святкування. Масив
«спиртокомбінату». Дійство, присвячене
самим поважним жителям міста – нашим
дітям, нашому майбутньому. В цей день
кожна дитина змогла знайти улюблену забаву.
Зранку змагалися на міні-полі юні футболісти ЗОШ №1 і №2. Переможцями ста-

ли школярі ЗОШ №2. Юних переможців
нагородили солодкими призами.
Дитячий садочок «Теремок» зібрав
юних читачів та художників.
Тут відбулася велика подія в історії міста – презентація дитячої книги «Моє маленьке місто Заводське» за участі автора
дитячої - письменниці Анни Коршунової
та художниці Світлани Качуровської.
Діти змогли написати картини олійними фарбами на майстер-класі та оглянути
фото-виставку «Заводське», яку презентував юний сумчанин Андрій Шевченко. Зараз виставка працює в міській бібліотеці
№1. Кожен учасник презентації отримав
в дарунок книгу «Моє маленьке місто Заводське».
А письменниці Анні Коршуновій міський голова Віталій Сидоренко Вручив рішення сесії міської ради про присвоєння
звання «Почесний громадянин міста Заводське» та пам’ятний нагрудний знак.
Найменші заводчани разом з мамами і
татами змогли взяти участь у конкурсі дитячого транспорту «Мій перший сімейний
екіпаж».
Учасниками конкурсу були вісім родин,
які представляли дев’ять екіпажів.
Переможцями стали: родина Голінченко (I місце) та отримали супер-приз
«Телевізор», всі інші учасники отримали
пам’ятні подарунки. А потім була сімейна спорт-естафета, де змогли позмагатися
у спритності, швидкості, винахідливості
діти разом з батьками.
Це було веселе спортивне свято, яке запалило і дорослих, і дітей. Перемогла сім’я
Вергеєвих.
Далі дітям було запропоновано перегляд мультфільмів під відкритим небом.
Закінчилося свято дитячою «холлі» - дискотекою та феєрверком.
СТОР. 2 >>
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групи «Крок Бенд».
На фінал свята заводчан запалила позитивною енергетикою група «Діти Фрістайла».
Як будь-який день народження закінчується, так і закінчилося наше свято. Небо
засвітилося вогнями святкового феєрверку.
За час проведення святкування Дня
міста кожному заводчанину можна було
знайти розвагу за віком, смаком та уподобанням.
Свято пройшло за підтримки Заводської міської ради, злагодженої роботи колективів МБК №1 (директор
Ю.Краснолуцька), КП «Комунсервіс» (директор В.Мельник»), відділу благоустрою
(начальник О.Корнієнко).
Дякуємо школам міста за участь у
флешмобі, працівникам міської бібліоте-

<< СТОР. 1

15 вересня на стадіоні по вулиці Матросова відбулися змагання з волейболу
(перемогла команда «Завод»), баскетболу
(перемогла команда «Спиртзавод»); футбольний матч на першість області між
командами «Харчовик» (Заводське) та ФК
«Лубни» (м.Лубни) (перемогла команда
«Харчовик»).
Третій день святкування. 16 вересня
розпочалося молебнем за рідне місто та
покладанням квітів до пам’ятників загиблим воїнам та Героям України.
Діти малювали на асфальті кольорами
щастя рідне місто.
Працювали атракціони, батути. Відбувся фестиваль інструментальної музики
«В діапазоні чарівних мелодій», в якому
взяли участь колективи: духовий оркестр
МБК №2, Народний самодіяльний духовий оркестр МБК №1, Народний вокальний колектив «Дивоцвіт», інструментальний ансамбль викладачів Заводської ДМШ
«Колорит». Бажаючі змогли відвідати майстер – класи з декоративно-ужиткового
мистецтва.
Вперше на нашій сцені змагалися листоноші з усього району. У фестивалі – конкурсі поштарів взяли участь 9 учасників.
Компетентне журі у складі: територіального менеджера ПАТ «Укрпошта» Сивоглаз І. О. та начальник центрального
відділення поштового зв’язку Лохвиця
Шиян Л.Ф. присудили перемогу Кубинець
І.В. Переможниця конкурсу отримала телевізор, інші учасники – пам’ятні призи.
Більше трьохсот дітей вийшли на святковий флешмоб. Своїм танцем вони доповнили свято і додали святкового настрою
всім присутнім. А в кінці цього дійства
діти закріпили на святковій сцені паперову ластівку, яка є символом нашого міста.

ки №1 Лисенко Н. та Матяш А. (завідувач
Єрмакова Л.М.), громадській організації
«СПОРТ» (голова В. Мусієнко). Також
велика подяка спонсорам свята, які взяли на себе майже всі фінансові витрати:
ПАТ «Компанія «РАЙЗ» (голова Наглядової ради Ковток Г.І.), УАСП ТОВ «Каіс»
(перший заступник директора Купріянов
О. П.), Барабаш Олександр Анатолійович,
ТОВ “Агросервіс” (директор Шапошник
В.М.), ПрАТ “Склоприлад” (голова правління Єрмоленко К. М.), Костюк Таїсія
Олексіївна, ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшин (Юкрейн) Лімітед» (в.о. директора Ярмоленко М. М.), ФОП Кольчевський
Андрій Вікторович, Нестеренко Андрій
Михайлович, ТОВ “Лохвицький комбікормовий завод” (директор Бердник Ф. В.),
Молодуха Людмила Миколаївна, Шилін
Ігор Миколайович, Єна Сергій Петрович,
Грабовий Ігор Іванович, Зленко Олександр
Миколайович, редакція газети «Зоря» (головний редактор Москаленко О. В.), Старик Володимир Іванович, Старик Вадим
Володимирович, Коваленко Анатолій Павлович, ТДВ «Червонозаводський хлібозавод» (директор Пономаренко О.Ю.), ФГ
«Луч» (Антоненко П. О.), Горобець Світлана Василівна, ДП «Лохвицький шлях» (керівник Степура Г. І.), Лохвицьке РГП ПАТ
«Полтавагаз» (керуючий Лихвар С. С.), Комунальний ринок (директор Лисенко В.В.).
А також ми вдячні активним заводчанам, які всі три дні не сиділи вдома, а були
активними учасниками конкурсів, змагань, фестивалів, інших заходів і просто
глядачами, адже без глядачів не відбудеться ніяке свято, ніяке дійство. То ж ще раз
зі святом Заводське, зі святом заводчани.
Л.МАЩЕНКО

«З найкращими побажаннями в майбутнє» - таку назву мала відео локація.
На великому екрані одна за одною мінялися світлини нашого міста, а потім з екрана прозвучали привітання і побажання нашому місту та його громадянам.
Урочисту частину свята відкрив Гімн
міста у виконанні Юрія Кибкала.
З найкращими побажаннями і вітаннями до місцян і гостей міста звернувся міський голова Віталій Сидоренко.
Він оголосив рішення ради про присвоєння звання Почесного громадянина міста
Сові М.М. (посмертно), Пономаренку А.П.
(посмертно), Шевченко Г.Є. (Анні Коршуновій).
Зі святкової сцени прозвучали пісні у
виконанні народного хору української пісні «Явір» (кер. Л.Лобецька) та солістів студії естрадного вокалу «Golden voice», рок

Інші фото, за посиланням: www.zv.gov.ua/gallery/16092018.html
та на 6 сторінці вісника

«МО Є МА ЛЕНЬКЕ МІС ТО ЗА В ОДСЬКЕ»

Цьогоріч вересень багатий на події. Насамперед, 90-річчя з дня заснування Заводського та початку будівництва гіганта цукрової промисловості колишнього
СРСР. Чимало сюрпризів для мешканців та
гостей міста приготувала Заводська міська
рада. Погожого суботнього дня спортивні
майданчики мікрорайону спиртокомбінату заполинили дітлахи, які поринули у вир
різноманітних цікавих програм. Та захід,
що відбувся у дитячому садку «Теремок»,
є історичною подією для нашого містечка.
Учні та вчителі Заводських шкіл №1 і №2
завітали до музичної зали ДНЗ №2 на зустріч з нашою краянкою Ганною Шевченко.
Хоча вона відома юним читачам як Анна
Коршунова, що є авторкою дитячих збірок:
«Фроська – кімнатна фея» (2010),«Справжні друзі» (2011), «Паровозик Пузя»
(2012), «Разом веселіше» (2012), «Пригоди
лицаря Морквицаря» (2012),«Андрійкова
мандрівка» (2014),Збірки віршів «Крила в

шухляді» (2011), «Казкове місто Суми. Дитячий путівник» (2017). А її книга «Комп і
компанія», про пригоди хлопчаків під час
літніх канікул у Брисях, визнана кращою
дитячою книгою України 2017 року.
До Дня народження Заводського пані
Ганна приготувала приємний і безцінний
подарунок для мешканців міста. Саме на
цьому зібранні вона презентувала свою
нову книгу «Моє маленьке місто Заводське» - історичні оповідки про наше містечко.
У резюме книги зазначено, що так багато існує путівників і дитячих книг, які
розповідають історію великих міст, а ось
маленькі містечка й селища України чомусь лишаються поза увагою. За звичайною назвою Заводське стоять неймовірні
історії, легенди й бувальщини, безліч цікавих фактів, і головне – люди, працьовиті
й віддані рідній землі, які з притаманним
українцям почуттям гумору й впевненістю

в успіху своєї справи будують майбутнє.
Певно, Заводське одне з небагатьох малих міст України має дитячий історичний
довідник. Безперечно, це - колосальна робота людей, відданих улюбленій справі.
Спогади, спогади, спогади різних людей,
перекази бабусі, тисячі сторінок архівних
документів і старих світлин. Непросто велику кількість документальної інформації
подати у цікавій і доступній формі для дитячого читача. І Ганні, І Світлані це вдалося.
Звичайно ж, навіть дуже цікаві тексти
сприймати дітям важко без ілюстративного матеріалу. Ганна випадково у Сумах
знайшла свою однодумцю Світлану Качуровську, котра на сьогодні є і подругою, і
колегою у видавничій справі. Дійсно, малюнки неймовірні. Цікаво, що художниця
малювала ілюстрації зі світлин і вони є
великих розмірів. Потім при наборі книги їх зменшують до потрібного масштабу.

Незважаючи ні на що, легко впізнаються: Брисівська школа, клуб цукрокомбінату, спиртозавод, станція Сула, церква,
водонапірна башта, сквер з фонтаном,
пам’ятники та дерв’яні скульптури.
А ще є цікавинка – подорож по сторінках, де в кінці тексту зазначено питання чи
пропозиція перейти на іншу сторінку, щоб
отримати певну інформацію.
Пані Ганна зацікавила присутніх родинною реліквією, скринькою у вигляді
давньої книги. Там знаходяться предмети,
знайдені на березі Сули: наконечник від
списа, глиняна намистинка; гільзи із різних військових часів, що пережила Україна. Цій міні-колекції може позаздрити
будь-який краєзнавчий музей.
Ганна Євгеніївна щиро подякувала Ніні
Олексіївні Лисенко й Заводській міській
бібліотеці за терпіння, співпрацю й співпереживання; Ларисі Олександрівні Ма-
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щенко й Олександру Володимировичу
Дроб’язку – за ентузіазм і надані краєзнавчі матеріали; Віталію Володимировичу
Сидоренку – за ініціативу створення цієї
книжки й підтримку; дітям Заводськогоза натхнення.
На зустрічі були несподіванки не лише
від письменниці, а й для письменниці.
Рішенням тридцять сьомої сесії Заводської міської ради Ганні Євгеніївні Шев-
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ченко присвоєно звання Почесного громадянина Заводського. Міський голова
В.В.Сидоренко вручив посвідчення та нагрудний знак.
Усі юні заводчани, що були присутні на
зустрічі, отримали в подарунок книгу із
рук авторки.
По завершенню урочистої частини
гості запропонували присутнім відвідати
майстер-класи: Світлана – навчала малю-

ванню мазками, Ганна – демонструвала
костюм панянки. Роль моделі запропонували вчительці школи №2 Олені Міняйло.
Усіх переповнювали неймовірні емоції.
На завершення син Ганни Андрій презентував свою персональну фотовиставку
«Заводському- 90». Він зміг віднайти і показати на світлинах такі куточки нашого
містечка, на які багато хто з нас не звертав
увагу. Завершив свій екскурс юний фото-
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художник показом улюбленого знімку
«Душа старої церкви».
Присутні теплими словами дякували гостям за мистецький подарунок, дошкільному навчальному закладу №2 та
Заводській міській раді за організацію й
проведення заходу.
О.ДРОБ’ЯЗКО
завідувач ДНЗ №2 «Теремок»

МІС ТО, ЩО ПУТІВКУ ДАЄ У ЖИТТЯ

Минулого четверга,13 вересня,у міській
бібліотеці №1 знову було проведено традиційний захід до Дня міста Заводського.
Цього року він має особливе забарвлення,
адже був присвячений ювілейній даті у
житті міста, а саме - 90-річчя з дня заснування.
Для студентів двох груп Т-22 Б та Т-24 Б,
які навчаються Лохвицькому МТК ПДАА
і відвідали бібліотеку разом з керівником
груп Роман Нелею Станіславівною та завідуючою бібліотекою коледжу Кравченко
Світланою Романівною, було проведено
Краєзнавчу годину під назвою «Окраса
краю – рідне Заводське».
З вітальним словом перед студентами
виступила керівник Заводської філії Лохвицького ЦСССДМ Ященко Юлія Володимирівна.
Студентам було запропоновано відкритий перегляд літератури під однойменною
назвою, на якому розмістилися довідкові
видання про Заводське та енциклопедичний довідник «Полтавщина». Також вони
мали нагоду ознайомитися з двома книгами про місто,це: «Місто над Сулою»(за
активного сприяння М.Сови, нині покійного) та нещодавно виданої з друку книги
Анни Коршунової та Світлани Качуровської «Моє маленьке місто Заводське».
Письменниця Анна Коршунова є нашою
землячкою. А ще на перегляді розмістилися поезії місцевих авторів: Івана та Воло-

димира Шкляренків, Василя Бедра, Каріни
Фисун та ін..
З бесідою – розповіддю «Місто, що путівку дало у життя» виступила завідувачка.бібліотекою Єрмакова Л.М. Вона розповіла не тільки про історію заснування
Заводського, але і про робітничі династії,
що уславили його. Це династії Мілютенків, Букреєвих, Теркунів, Ланіних, Світашових. Було названо імена фахівців, які
своєю працею сприяли процвітанню міста: А.Пономаренко, Г.Ковтун, Г.Перчина,
Я.Васильченко, Г.Теркун, О.Тера, Є.Резник,
П.Шабаль, Ф. та В. Ланіни та багато ін..
Провідний бібліотекар Лисенко Н.О.
розповіла студентам про «Талановитих
людей міста» - художників, поетів, скульпторів, рукодільниць, майстрів ужиткового мистецтва : Т.Таранішину, О.Дроб’язка,
О.Руженцева, А.Логвиненка, А.Михайлеця
та ін..
Також студенти переглянули дві Презентації «Місто на шляху із минулого в
майбутнє» та «Чарівні місця Заводського».
На заході прозвучали Гімн міста та класична музика Баха, Гайдна, Моцарта.
На закінчення було проведено бесіду
біля перегляду літератури.
Бібліотекарі планують провести й інші
заходи,присвячені місту, про що розповімо додатково.
Л.ЄРМАКОВА
завідувачка бібліотекою

У КНИГ КА НІКУЛ НЕ БУВАЄ

Літо – найулюбленіша пора всіх дітей.
Бібліотека це місце, де можна цікаво, весело, а головне – корисно провести свій літній відпочинок.
Під час літніх канікул до бібліотеки
користувачі приходять з друзями, подругами, цілими компаніями. Адже найцікавіший відпочинок не можна уявити без
книжки. Фраза банальна, але ж справедлива – у книг канікул не буває!
Літні читання сприяють створенню
комфортного бібліотечного середовища,
популяризації нових книг, проведенню цікавих заходів, творчих конкурсів, Інтернет

- спілкуванню. Якщо протягом навчального року у школярів переважає “ділове читання”, то влітку весь свій вільний час діти
можуть присвятити читанню і улюбленим
захопленням.
Бібліотека має широкі можливості для
того, щоб зробити дозвілля дитини не тільки приємним і цікавим, а й змістовним. В
цьому може допомогти Заводська міська
бібліотека № 1, в якій протягом літніх канікул проходила Акція «Твоя книжкова
вага», де читачам надавалася можливість
отримати звання «найважчого серед читачів». На відміну від популярних телеві-

зійних шоу, під час проведення даної акції,
кілограми будуть не зайвими, а навпаки:
дадуть можливість стати чемпіоном. В Акції брало участь 11 читачів: Сенько Анна,
Пучка Антоніна, Прядка Єлизавета, Самофал Софія, Алова Яна, Кіяшко Єлизавета,
Лебедєва Аліна, Шегута Анастасія, Кива
Софія, Куликова Владислава, Байрак Богдана.
Переможцями Акції стали: Кіяшко
Єлизавета, Алова Яна, Самофал Софія.
Їх книжкова вага: Кіяшко Єлизавета –
учениця 5 класу ЗОШ № 2 – 13 кг 391 грам.
Алова Яна – учениця 6 класу ЗОШ № 2

– 7 кг 386 грам.
Самофал Софія – учениця 7 класу ЗОШ
№ 1 - 6 кг 779 грам.
Нагородження відбулося на святкуванні Дня міста. Міський голова Віталій Сидоренко нагородив переможців та учасників
грамотами, цінними та солодкими призами.
Вітаємо учасників із заслуженою перемогою, бажаємо їм успіхів, і надалі залишатися активними читачами нашої бібліотеки та ще не однієї перемоги!
А. МАТЯШ
бібліотекар дитячого абонемента
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ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ВІСНИК
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Н Е Б А Й Д У Ж И М Д О Б І Б Л І О Т Е К И , К Н И Г И ТА
Ч И ТА Н Н Я І Н Е Т І Л Ь К И …

Всеукраїнський день бібліотек відзначається в Україні щорічно 30 вересня вже 20
років і є професійним святом працівників
близько 40 тисяч діючих бібліотек. У них
працює понад 52 870 співробітників, а послугами книгосховищ користуються більше 17 мільйонів 490 тисяч читачів. Тому
не можна сказати, що бібліотеки зараз не
потрібні нікому.
Сучасна бібліотека – це не тільки книгозбірня, це, насамперед, функціональний
простір, який є привабливим для різних
поколінь і різних категорій читачів. Переконання, що бібліотека віджила своє й
непотрібна сучасному поколінню, зокрема, підліткам, є хибним. Насправді - це
відмовка, адже, організовуючи роботу з
ними, треба бути сучасним, цікавитись їхніми уподобаннями, треба постійно навчатись і змінюватись. Чи багато бібліотекарів
готові до цього? Ми готові!
Заводська міська бібліотека №1 за рік
обслуговує 2 500 читачів, в т. ч. юнацтва
– 530 і дітей - 680. Бібліотека займає площу 182 кв.м2, та функціональний простір
не вимірюється квадратними метрами.
Він починається з порогу бібліотеки. Так,
саме з порогу, бо найголовніше – це щоб
читач переступив цей поріг, просто потрапив до бібліотеки. Далі все залежить від
бібліотекаря – як зацікавити і втримати
читача. А для цього потрібно дати кожному те, чого він прагне. А почати можна хоч
із розмальовування лавочок перед бібліотекою. Минулого літа ми провели вуличну
акцію «Серця поезія єднає». Користувачі
бібліотеки (учні середніх шкіл, студенти
технікуму) розписали лавочки висловами
про поезію під пісні на слова українських
поетів. Потім спілкування продовжилося
за чашкою чаю бурхливим обговоренням
творів сучасних поетів. Діти декламували
улюблені вірші, хто із записів у зошиті, хто
із Інтернету (на жаль творів сучасних поетів у нашій бібліотеці дуже мало). Я була
вражена тим, наскільки молоде покоління
цікавиться поезією, знає її і любить.
Тож, якщо можна перед бібліотекою
розмалювати лавочки, то в бібліотеці мож-

ливостей розкритися - ще більше. Що ж
можна робити в бібліотеці? Все. Можна
читати, навчатися, брати участь у масових
заходах, конкурсах, майстер-класах, веломандрівках, проводити екскурсії, створювати мультфільми, виставляти свої творчі
роботи, зустрічатися з друзями, займатися
краєзнавчими розвідками, не обмежувати
свою фантазію. Можливо тому до нас на
заходи залюбки ходять, бо у нас все так
«по-домашньому», «дуже затишно», ведучій можна самій обрати сукню для виступу
та зачіску, а не «білий верх, чорний низ» і
щоб волосся заплетене. Якщо потрібен
костюм чи декорація, то задіяні всі бібліотекарі і читачі. Це дуже зближує і згуртовує.
Дуже чекають читачі творчих зустрічей
у бібліотеці, особливо із письменницею
Анною Коршуновою, яка щоліта приїздить
в Брисі і проводить цікаві майстер-класи.
Потім повторні майстер-класи ми проводимо неодноразово на прохання читачів
бібліотеки. Анна дуже різностороння людина, на зустрічі з нею залюбки приходять
і діти, і дорослі. Вона власноруч робить
дуже гарні ляльки і дві з них оселилися у
нашій бібліотеці: панночка Мадлен і відьмочка Евеліна. Ці ляльки не тільки заспокоюють вередливих дітей, вони ще й «рекомендують» книги.
А щоб зробили ви, якби у вас з’явилися
неочікувані гроші, премія чи нагорода? Багато хто витратить на себе, адже ви їх чесно заслужили, але не менше задоволення
можна отримати, витративши їх на добру
справу! Саме так вирішила Анна Коршунова, придбавши для читачів нашої бібліотеки книги на кошти за звання «Почесний громадянин міста Заводське». Анна
підібрала книги, яких немає у бібліотеці,
навіть для Заводської бібліотеки взяла автограф у Володимира Рутківського, і скоро
ви зможете насолодитися новинками. Особливий подарунок – книга «Моє маленьке
місто Заводське», яку написала Анна Коршунова до 90-річчя від дня заснування
міста. На презентацію книги приїздила
і художниця Світлана Качуровська, яка

зробила неймовірні ілюстрації. Тож, з нетерпінням чекаємо наступного літа і нових
цікавих зустрічей.
Справді, сучасна бібліотека, незалежно
від площі й кількості книжок та наявності
комп’ютерів, повинна стати, насамперед,
комунікативним центром, уособленням
можливості поспілкуватися.
Звичайно, зараз не обходиться ні один
захід без використання комп’ютера і Інтернету. Якщо це бібліотечний урок ознайомлення із онлайн-журналами, якщо
година застереження – відеоролик про
екологічні катастрофи, краєзнавча розвідка – і знову сайти із Інтернету, година
профорієнтації – пройдіть тест, яка професія вам підходить тощо. Та й живе спілкування в цифрову епоху, як не дивно,
стає сучасним трендом. В бібліотеці ми
часто спостерігали як стають друзями на
ґрунті спільних інтересів і в якості засобу комунікації виступає комп’ютер. Тому
ми намагаємося покращити послуги, щоб
бібліотека стала не тільки інформаційним
центром громади, а й центром творчості і
спілкування.
Мультиплікаційна студія – перший
крок, який зробила наша бібліотека у цьому напрямку. Це сталося можливим завдяки участі у конкурсі проектів Громадського бюджету (бюджет участі). За кошти
місцевого бюджету закупили комп’ютер,
фотоапарат, штатив, канцтовари (картон, кольоровий папір, фарби, пластилін
тощо), а участь бібліотеки (крім написання
проекту) – організація мультиплікаційної
студії.
Чому саме мультфільми? Бібліотека фінансується із районного відділу культури і
міські ради не можуть для нас нічого придбати. Значить нам потрібно щось таке, що
ми могли б використовувати не тільки для
втілення проекту. Отак і прийшла ідея про
мультфільми. Тепер всі заходи в бібліотеці
у нас є чим фотографувати і ми плануємо
записувати інтерв’ю із відомими земляками, спогади очевидців про якісь важливі
події, знімати відеоролики про бібліотеку,
трейлери про книги. Але мультфільми на

першому плані. Це дуже чудове заняття.
Технологія виготовлення 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 шукати пригод на вулиці в
поганій компанії.
В бібліотеці читачі вже створили декілька мультфільмів і презентували на святкування Дня міста. «Пікнік на лісовій галявині» - творіння Коломієць Даші і Горбенко
Даші; «Народження квітки» - Кіяшко Лізи
і Мусіяки Віки, «Пори року» - Синявського Кирила, Твердоступа Максима, Єжелого
Сергія. Це перші спроби, можливо далекі
від ідеалу, але зроблені із таким захопленням і натхненням! Не все у нас виходило з
першого разу, були проблеми із монтажем,
вирішити які допомогла Наталя Сергіївна
Кривобок, вчителька інформатики ЗОШ
№2 І-ІІІ ступенів. Спробувати свої сили у
створенні мультфільмів можуть не тільки діти, а й молодь і дорослі. Запрошуємо
всіх!
Ми готові до змін, до пізнання нового,
в повній мірі використовувати нові інформаційні технології, щоб розширити і покращити послуги, що надає бібліотека, і з
радістю чекаємо нових читачів.
Сподіваємося, що День бібліотек – свято не лише для бібліотечних працівників,
але й для усіх наших читачів. До речі, це відмінний привід відвідати бібліотеку й дізнатися, що з новинок з’явилося в фондах,
взяти участь у акції «Подаруй бібліотеці
книгу», вибрати з дитиною улюблену книгу з вашого дитинства, провести цей день
в «найзатишній» бібліотеці. Зі святом вас,
дорогі друзі!
Н.ЛИСЕНКО
бібліотекар міської бібліотеки №1

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ «П’ЯТЬ КІЛЕЦЬ
ОЛІМПІАДИ» В ЗОШ І - ІІІ С ТУПЕНІВ №1

Усім відомо, що найціннішим скарбом
для людини є здоров’я. А кращим другом
здоров’я був і залишається спорт.
Важливість та популярність спорту цілком виправдана. Адже спорт – це не тільки
самоорганізація й дисципліна, здоров’я й
молодість, елемент культури і стиль життя
– це саме життя, рух вперед! Спорт є одним із головних чинників, який впливає
на фізичний розвиток та здоров’я дитини.
Тому ми намагаємось дотримуватися цих
принципів.
Доброю традицією у нашій школі стало проведення напередодні Дня фізичної
культури і спорту Олімпійського тижня.
7 вересня 2018 року на міському стадіоні відбулося урочисте відкриття свята „П’ять кілець Олімпіади“, де кращим
спортсменам школи Киві В. та Деркачу А.
було надано право підняти Олімпійський
прапор.
Естафети-змагання для молодших школярів 2-4 класів принесли заряд енергії і
позитивний настрій як для самих учасників, так і для вболівальників та класних
керівників.
Традиційними були легкоатлетичні
змагання. Юнаки та дівчата 10 та 11 кла-

сів Бойко Є., Плужник Д., Шерехора А.,
Гайдайчук Є. показали високі результати в
змаганнях з бігу на 100 метрів.
Ми добре пам’ятаємо приємні моменти
чемпіонату світу з футболу 2018, тому не
відмовилися і від міні-футболу, в якому
взяли участь учні 5-6 та 7-8 класів. Переможцями стали учні 5-Б класу (капітан
Деркач Р.).
Захоплюючим видом спорту для дівчат
7-8 класів став волейбол. Перемога 8-Б
класу стала великою радістю для хлопціводнокласників та класного керівника.
Учитель фізики Шевченко І.І. став ініціатором проведення змагань із баскетболу
для учнів 9-х класів, перемогу в яких здобув 9-Б клас (капітан Боряк В.).
Учні 5-11 класів стали активними учасниками флешмобу «Спорт – здоров’я,
спорт – це сила, що дають всім дітям крила!», який був проведений за ініціативою
міського будинку культури №1.
Протягом Олімпійського тижня у школі були проведені години спілкування
„Олімпійське сузір’я України“, „Олімпійськими шляхами до здорового майбутнього“, зустрічі із спортсменами школи, міста
та району; організована виставка дитячих

малюнків та стіннівок „Я – майбутній олімпієць“. Не обійшлося і без розважальних конкурсів та ігор.
Усім відомо, що необхідно докласти багато зусиль, щоб завоювати медаль, особливо –
олімпійську. Пам’ятаймо, у кожного є своя олімпійська сходинка, своя олімпійська висота. І щоб досягти її, потрібно мати велике бажання, віру в свої сили і щоденно докладати
зусиль для здійснення своєї мрії.
В.Чередніченко
учитель фізичної культури ЗОШ І-ІІІ ст.№1
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ВКЛОНІМОСЯ
С О Л Д АТА М В І Й Н И

Дуби-вітрогони, що вікують в Шумейковому, добре пам`ятають події вересня
1941 року. Тоді протягом кількох днів на
маленькому п`ятачку землі розривалися
міни, свистіли кулі і гинули люди. Йшов до
завершення третій місяць війни з німецько-фашистськими загарбниками. Україна
захлиналася у крові та пожарищах, регулярні війська відступали.
У Шумейковому відбувся останній бій
командуючого фронтом генерала Михайла
Кирпоноса та його штабу і простих солдатів, які попали в щільне кільце німецьких
військ, відступаючи з Києва.
Історики навіть сьогодні не можуть
вказати точну кількість загиблих. Адже до
цього часу знаходять останки бійців, що
навіки залишилися в Лохвицькому краї,
щоб оберігати наш спокій.
Стогне-плаче земля, бо переповнена болем, кров`ю людською, риданнями батьків
та дітей. А нам, сучасній молоді, залишилися у спадок спогади і перекази, могили
безіменних солдатів, що свідчать про їхні
подвиги, і Меморіали пам`яті.
Щороку студенти-першокурсники Лох-

вицького механіко-технологічного коледжу Полтавської ДАА відвідують урочище Шумейкове. Приходять, щоб покласти квіти і вклонитися відомим та невідомим солдатам
війни.
Ми вдячні Заводській міській раді, що знайшла можливість профінансувати нам цю
поїздку.
Д.ТАРАБАН, студентка гр. Т-11б

П Р О Б Л Е М И М І С ТА
І ЯК ЇХ ВИРІШИТИ?

В червні 2018 року у Києві Асоціація
міст України провела XIV Український муніципальний форум – традиційний захід,
який збирає щороку міських голів, урядовців, експертів та представників міжнародних організацій для обговорення
нагальних питань місцевого самоврядування. Цьогоріч форум став майданчиком
для обговорення питань щодо розвитку
місцевого самоврядування, удосконалення його законодавчої бази, впровадження
інструментів місцевої демократії, відкритого врядування та економічного розвитку міст.
З трибуни Форуму офіційними особами
України було багато сказано про успіхи в
децентралізації та економічному розвитку
міст і сіл. Форум прийняв Звернення Асоціації міст України до Президента України,
до Верховної Ради України, до Кабінету
Міністрів України.
309 міських, селищних, сільських голів
звернулися до вищих органів державної
влади щодо вирішення болючих питань
місцевого самоврядування: збільшення
обсягів освітньої субвенції на 24%, медичної – на 34%; забезпечення справедливого
розподілу 16,5 млрд. гривень з утримання
закладів освіти та охорони здоров’я, удосконалення до 1 вересня 2018 року формули освітньої субвенції, відшкодування з
Державного бюджету втрати місцевих бюджетів в обсязі 1,2 млрд. гривень від встановлення пільг зі сплати земельного податку для ПАТ «Укрзалізниця», компенсацію
за пільгове перевезення, забезпечення по
кожній області спрямування та фінансування до 1 жовтня 2018 року до бюджетів органів місцевого самоврядування на
вулиці і дороги комунальної власності у
населених пунктах 20 % від субвенції на
фінансове забезпечення автомобільних
доріг загального користування місцевого
значення, річний обсяг якої визначений
по країні у розмірі 11 млрд. гривень, забезпечення збереження сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту, забезпечення впровадження Муніципальних фіскальних реєстрів і багато
інших питань.
За вирішенням цих питань стоять ве-

ликі кошти, які могли б надійти до бюджетів міст, селищ і сіл. За рахунок таких
надходжень можна було б вирішити ряд
проблем різних галузей на місцях. Але,
нажаль, через здійснення управління фінансами на різних рівнях державної влади
в ручному режимі втрати міст, селищ і сіл
складають мільйони гривень.
Сьогодні існують загрози для місцевих
бюджетів і можуть складати десятки відсотків від загальної суми надходжень.
Головними чинниками економічного
розвитку територіальних громад є: забезпечення повноти фінансування з державного бюджету делегованих державою повноважень, виконання яких покладається
на органи місцевого самоврядування,
збереження існуючих джерел наповнення
місцевих бюджетів та недопущення вилучення стабільних джерел надходжень і т.д.
За цими загальними цифрами і фразами стоять проблеми кожної громади і в
тому числі громади Заводського.
Бо саме через те, що Верховна Рада надала пільги ПАТ «Укрзалізниця», місто
недоотримало земельного податку 2 млн.
439тис. грн.
До цього часу не надійшла компенсація
місцевим бюджетам коштів акцизного податку з пального.
Коштів на утримання дошкільної освіти недостатньо. Саме тому Заводська міська рада прийняла рішення про внесення
змін до бюджету, знявши з фінансування
утеплення будівлі спортивного комплексу
та будівництво паркану кругом стадіону
по вулиці Матросова, і направила кошти
на утримання дошкільної освіти в сумі –
1437,500 грн.,
Одночасно направили звернення до
Лохвицької РДА та Лохвицької районної
ради про те, що на забезпечення функціонування дитячих садочків міста до кінця
року не вистачає 1 000 000 грн. Хоча очільник району декілька разів обіцяв, що 900
тис. грн. буде надано бюджету міста на виконання делегованих державою повноважень на утримання дошкільної освіти.
Але вже й сесія районної ради пройшла,
і кошти перерозподілили, і рік іде під кінець. А для садочків міста не виділили не-

достаючої суми.
Хоча район створив районну комунальну службу і на її утримання за рішенням
останньої сесії районної ради виділено 800
тис.грн. Ця служба на даний час займається вирубкою дерев та порослі обабіч доріг
району. Цю роботу повинно виконувати
підприємство автодору.
Крім того районне комунальне підприємство задекларувало надання послуг по
поводженню з твердими побутовими відходами. Але питання: У яких громадах будуть збирати сміття і на які сміттєзвалища
будуть його вивозити?
В районі є комунальні підприємства,
які збирають ТПВ у своїх громадах і в сусідніх: Лохвицьке, Заводське, Сенчанське.
Лохвицьке комунальне господарство забезпечує збір ТПВ у Лохвицькій ОТГ, має
місце для вивезення твердих побутових
відходів на землях Гирявоісковецької сільської ради.
Заводське комунальне підприємство
збирає ТПВ в м. Заводському, селах Піски,
Токарі, Бодаква, Корсунівка, Погарщина. З
2019 року планує охопити збором с. Лука.
Сенчанська ОТГ вивозить тверді побутові відходи на полігон Заводської міської
ради.
Фактично існуючі комунальні підприємства Заводського, Лохвиці і Сенчі змогли б охопити збором ТПВ весь район.
При цьому не потрібно було б залучати
додатково кошти районного бюджету на
утримання ще одного апарату управління,
створення матеріально-технічної бази і т.д.
Розпочате будівництво вагового комплексу. Виникає питання: чи це повноваження місцевих бюджетів чи держави?
І взагалі, чи рахували ефективність роботи такого підприємства? І є ще багато
питань…
Добудова загальноосвітньої школи №1
в нашому місті знову залишилась без фінансування.
За словами високопосадовця нашого
району: не подали ЗОШ №1 на добудову до
мінрегіону, бо «провтикали» (дослівно).
А потім услід «від’їжджаючому потягу»
звинувачують місто, що не надало коштів
на добудову. За різними джерелами на за-
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РІШЕННЯ РАДИ
Про внесення змін до бюджету
на 2018 рік
Керуючись пунктом 23 частини 1
статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та беручи до
уваги розпорядження голови Полтавської обласної ради №766 від 03.09.2018
року
ВИРІШИЛИ: 1. Збільшити доходну
частину спеціального фонду бюджету
на 2018 рік по коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 200
000,00 грн.
2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету на 2018 рік на
суму 200 000,00 грн. по КПК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших
об’єктів» (капітальний ремонт благоустрою частини вул. Шкільної м. Заводське Лохвицького р-ну, Полтавської
обл.)
3. Внести зміни у видаткову частину
загального фонду бюджету на 2018 рік
згідно затверджених довідок.
4. Бухгалтерії міської ради внести
зміни в помісячний розпис бюджету на
2018 рік.
В.СИДОРЕНКО
міський голова
25 вересня 2018 року рішення №1

Результати голосування
за проекти громадського бюджету м.Заводське, які будуть
реалізовані у 2019року
У частині поточних витрат:
I місце. Проект: «Оновлення музичних інструментів за для відродження напряму живої музики в місті», 185000,00
грн. Автор Краснолуцька Ю. Кількість
голосів – 319.
II місце. Проект: «Забезпечення дошкільного закладу звуковим обладнанням як запорука розвитку творчих здібностей дошкільників», 32248,00 грн.
Автор Дроб’язко О. Кількість голосів
– 303.
III місце. Проект: «Сучасний музичний зал вітає – дитячі таланти розвиває», 86598,00 грн. Автор Лапіга С. Кількість голосів – 190.
У частині капітальних витрат:
I місце. Проект: «Облаштування баскетбольного майданчика на території
міського спортивного комплексу», 377
949,98 грн. Автор Мусієнко В. Кількість
голосів – 262.
II місце. Проект: «Облаштування
стадіону мікрорайону «Рудка» спортивно-ігровими елементами», 56500,00 грн.
Автор Ященко Ю. Кількість голосів -92.
Зіпсованих бюлетенів – 64 шт.
В голосуванні взяли участь – 1230
осіб.
вершення будівництва школи в нашому
місті потрібно 8000 000 грн. Але таких коштів в міському бюджеті не має. І повноваження по будівництву шкіл державні.
Останні роки міський бюджет виділяв
кошти на співфінансування будівництва
цього об’єкту.Але на початку 2018 року органи державної влади не звертались з проханням запланувати співфінансування на
2018 рік.
А скільки митарств зазнала дитяча музична школа. За часи правління різних коСТОР. 6 >>
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льорів її намагались і закрити, і перевести
в приміщення лікарні, і визнавали аварійною. Але зусиллями директора школи і
колективу, громади та влади міста вдалося
відстояти цей заклад, який підпорядковується районному відділу культури і фінансується з районного бюджету. Залишилося
провести ремонт одного кабінету. Кошти,
які необхідні були для проведення ремонтних робіт, в кінці 2017 року складали
близько 70 тис.грн. Але вже іде під кінець
2018 рік. Голова районної ради тільки обіцяє включити цей об’єкт на фінансування,
хоча кошторисна документація так і не
зрозуміло чи є вона в природі?
Особлива історія утримання дороги
Млини – Піски на проміжку вулиці Ватутіна в місті Заводське. Дорога належить
Полтавській ОДА. Субпідрядником вико-

нання ремонтних робіт в цьому році є підприємство «Лохвицький шлях». Розпорядження про те, в яких місцях ремонтувати
цю дорогу, видає Лохвицька РДА. Саме
тому дорогу Млини – Піски вже другий рік
поспіль ремонтують зі сторони Млинів до
знаку Заводське і після знаку Заводське в
напрямку Пісок.
Мабуть, це робиться навмисне, знаючи,
що населенню не цікаво, хто власник доріг і хто має законне право проводити ремонтні роботи.
Той, хто маніпулює цим процесом, наперед знає, що невдоволення громадян
буде направлене на міську владу.
Депутати міської ради рішенням сесії
направили 199 тис.грн. з міського бюджету
до обласного на ремонт дороги на відрізку
по вул. Ватутіна.
Епопея ходіння цих коштів дуже склад-
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на. Кошти до цього часу підприємство
«Лохвицький шлях» з обласного бюджету
так і не отримало. За проханням міського
голови керівник підприємства «Лохвицький шлях» погодився провести ремонтні
роботи на частині вул. Ватутіна на виділену з міського бюджету суму до Дня
міста. Решта дороги так і залишилася не
відремонтована. Перед цим вулицю Ватутіна ремонтували в 2015 році за кошти, які
«Кинули в шапку» підприємства міста.
Міська рада зверталася з проханням
передати на своє утримання вулицю Ватутіна, але позитивної відповіді так і не
отримала.
З цього всього можна зробити висновок, що органи державної влади навмисне
ремонтують дорогу Млини – Піски тільки
за межами міста. А вулицю Ватутіна з її
вибоями використовують, як лакмусовий
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папірець проти міського голови, що не
робить честі тим державним службовцям,
які займають високі посади в районі і хоч
якимось боком причетні до нашого міста.
Між рядками вони здогадаються про кого
іде мова.
Але найбільше вражає неповага до нашого трудового міста і до його громадян.
Коли влада району вітає громаду Лохвиці
з Днем міста, коли вітають з різними професійними святами, а Заводське чомусь
не вітають вже не один рік. І навіть в рік
90-річчя теж забули. Ми не вічні на своїх
посадах і в космос ми не полетимо, а залишимося жити тут, серед наших людей, то
ж давайте поступати так, щоб потім нам не
плювали в спину.
Л.МАЩЕНКО
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