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ВСТУП 

Програма соціального і економічного розвитку Заводської міської територіальної громади   

на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена виконавчим комітетом Заводської міської 

ради, розглянуто та погоджено на засіданнях постійних комісій міської ради, з урахуванням 

можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку 

населених пунктів Заводської міської територіальної громади. 

  

Програма соціального і економічного  розвитку території Заводської громади 

розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», Програми діяльності Кабінету Міністрів України, постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.07.2020р. № 671 «Про схвалення  Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2021-2023 роки», Стратегії  розвитку Полтавської області на 2021-2027 

роки. 

Програма соціально-економічного  розвитку території Заводської міської ради   є 

планом реальних дій та інструментом для організації успішного розвитку та нарощування 

добробуту  Заводської міської територіальної громади, підвищення її престижу, співпраці 

між владними структурами, діловими колами,  громадськими організаціями, всіма верствами 

населення у вирішенні питань розвитку території Заводської   громади, відстоювання її 

інтересів. 

Головною метою програми є створення умов для економічного зростання та 

удосконалення механізмів управління розвитку громади на засадах ефективності, відкритості 

та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного 

функціонування комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів 

та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого 

спектра соціальних послуг та зростання добробуту населення.    

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок різних джерел 

фінансування: власних надходжень до місцевого бюджету, субвенцій та дотацій з 

державного та обласного бюджету, власних коштів господарюючих суб’єктів, грантів, 

міжнародної технічної допомоги, доходів від надання платних послуг бюджетними 

установами, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел не 

заборонених чинним законодавством. 

Виконання Програми сприятиме перетворенню економіки ТГ на більш 

конкурентноспроможну за рахунок залучення як прямих іноземних, так і внутрішніх 

інвестицій у перспективні сектори, стимулюванню розвитку підприємництва, ефективному 

використанню природних ресурсів. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми 

затверджуються Заводською міською радою . 

  

  

 

 

 

 

 

 



1. Аналітична частина 

 1.1 Географічне розташування та ресурсна база 

Заводська міська рада об’єднує місто Заводське і 10 сіл Миргородського району, де 

проживають 11675 осіб. Загальна площа території Заводської міської територіальної громади 

– 193,829 кв.км у тому числі площа міста Заводське – 1259 га, площа сільських населених 

пунктів, які входять до міської ради, - 2715,8 га, площа земель сільськогосподарського 

призначення – 14726,19 га.  

 

 

Таблиця 1. Структура земель 

Категорія земель Площа 

земель, га 

Землі сільськогосподарського призначення 14726,1916 

Землі житлової і громадської забудови 399,3029 

Землі лісогосподарського призначення 1202,6291 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення 

1333,1997 

Землі водного фонду 457,9134 

Інші землі 1263,6133 

РАЗОМ 19382,85 

  

      Адміністративний центр – місто Заводське, розташоване на півночі Полтавської області 

України в межиріччі річок Сула та Артополот в лісостеповій зоні на відстані 12 км. від 

Лохвиці (районний центр) та 160 км. від м. Полтави. Через місто проходить залізнична лінія 

Бахмач – Кременчук, Південної залізниці, яка проходить через всі старостати громади та 

місто Заводське: наявність транспортного сполучення – автодорога Лохвиця — Гадяч — 

Охтирка. Відстань до автодороги Київ – Суми – 7 км. 



       Відстані до сільських населених пунктів від центру громади - міста Заводське: с.Піски -  

5 км,  с. Бодаква – 14, 12 км. Територія громади межує безпосередньо з Лохвицькою міською 

та Сенчанською сільською  територіальними громадами Миргородського району 

Полтавської області. 

 Заводська  міська  ТГ розташована у лісостеповій фізико - географічній зоні західної 

частини Полтавської області. Клімат помірно - континентальний, переважно м’який, 

достатньо вологий. Зима малосніжна, нестійка, порівняно тепла, літо тепле і помірно вологе. 

Середня температура повітря за рік становить 7,6-8,6°С. Режим зволоження території 

створює в цілому позитивний баланс вологи в ґрунті. Ландшафт території громади включає в 

себе лівобережну заплаву низького рівня та декілька підвищень, які вкриті лісом або 

трав’янистим покривом природного походження. Територією Заводської  громади протікає                 

2 річки: Сула  та Артополот. 

1.2 Демографія 

На території територіальної громади кількість населення  становить близько 11675 осіб. 

Смертність продовжує перевищувати народжуваність (протягом 2020 року народилось – 38 

осіб, померло – 240 осіб).   

Разом з тим, на тлі природного скорочення населення, спостерігається позитивне міграційне 

сальдо внутрішньої міграції (зареєстровано в громаді  343 особи, знято з реєстрації – 337 

осіб).   

Таблиця 2. Основні демографічні показники 

 Населення 

станом на 

01.01.2020 

Народилось Померло Зареєстровано Знято з 

реєстрації 

Населення 

станом на 

01.01.2021 

м.Заводське 8053 27 155 267 242 8078 

с.Вишневе 21 - - - - 21 

с.Піски 1903 6 46 24 42 1845 

с. Шевченки 68 1 2 - 1 68 

с.Яремівщина 175 1 2 - 1 173 

с.Бодаква 792 2 19 39 37 802 

с. Заморіївка 

 

14 - 1 - 1 12 

с. Нижня 

Будаківка 

226 1 9 3 4 218 



 Населення 

станом на 

01.01.2020 

Народилось Померло Зареєстровано Знято з 

реєстрації 

Населення 

станом на 

01.01.2021 

 с. Пісочки 187 1 6 8 6 182 

 с.Хрулі 62 - - 2 - 61 

 с.Червоні 

Луки  

46 - - - 3 43 

 

1.3 Ринок праці 

Кількість працездатного населення 6597 осіб, у тому числі жінок – 3958 осіб, чоловіків – 

2639 осіб.  

 На обліку в центрі зайнятості перебувають 191 безробітний, в тому числі по м. Заводське - 

124 особи, 67 осіб сільського населення.     

Станом на 01.01.2021 р. кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб складає 

122 особи, в тому числі 20 дітей. 

Станом на 01.01.2021 року кількість громадян пенсійного віку – 3358 чол., з них 

працюючих – 672 чол. 

Пропозиція робочих місць на ринку праці в сільських населених пунктах значно менше 

ніж у місті, тому рівень безробіття у 3-4 рази вище, ніж в середньому по громаді.  

1.4 Стан розвитку інфраструктури 

1.4.1 Дорожньо-транспортне господарство 

Транспортна система відповідає вимогам виробничої і соціальної сфери, має розгалужену 

інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, забезпечує 

міжрегіональні та зовнішньоекономічні звʼязки.  

Має логістичну перевагу: 

- наявність залізниці Кременчук – Бахмач Південної залізниці, яка проходить через основні 

населені пункти та місто Заводське. Залізнична станція „Сула“, крім функції 

пасажироперевезень, має у своєму розпорядженні навантажувальнорозвантажувальну 

дільницю; 

- наявність транспортного сполучення – автодорога Лохвиця — Гадяч — Охтирка. Відстань 

до автодороги Київ – Суми – 7 км. 

 Транспортна мережа автомобільних доріг загального користування становить 72,2 тис.п.м., з 

неї питома вага автомобільних доріг з твердим покриттям – 100 %.  

Мережа внутрішніх транспортних сполучень налічує 8 маршрутів загального користування : 



Обласного значення: 

- О1712162 Млини-Піски- 12,5 км; 

- О1712164 /Лохвиця-Гадяч-Охтирка-КПП «Велика Писарівка»/ - Заводське – 2,8 км; 

- О1712169 Піски-Бодаква-Вирішальне- 22,2 км. 

Районного значення: 

- С171213 Вишневе-/ Лохвиця-Гадяч-Охтирка-КПП «Велика Писарівка»/ - 2,2 км; 

- С171220 Шевченки-Яремівщина – 6,0 км; 

- С171221 Піски- Нижня Будаківка – Панченки – 13,2 км; 

- С171222 Бодаква - Нижня Будаківка – 11,0 км; 

- С171223 Нижня Будаківка – Дідів Яр – 2,0 км; 

   

1.4.2 Економіка і підприємництво 

Економічну активність на території Заводської МТГ виявляють суб’єкти господарської 

діяльності – юридичні особи та фізичні особи-підприємці. 

У місті Заводському розташовано половина всіх підприємств колишнього Лохвицького 

району. 

На території Заводської територіальної громади розвинене  промислове виробництво, 

переробне виробництво, сільськогосподарське виробництво, транспорт, побутові послуги, 

торгівля, виробництво  меблів та ін. 

Перелік найбільших підприємств: 

 
Найменування підприємства Продукція, що випускається 

Заводська філія ПрАТ «Райз Максимко» Обробіток с/г угідь 

ТОВ «Елеватор-Агро» Прийомка та зберігання зерна 

Представництво ТОВ «Регал Петролеум 

Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» 

Нафтогазодобування 

ТОВ «Агросервіс» Виробництво бурових реагентів 

ПрАТ «Склоприлад» Виробництво контрольно-

вимірювальних приладів 

ТДВ «Червонозаводський хлібозавод» Виробництво хлібобулочних виробів 

ТОВ «Лохвицький комбікормовий завод» Виробництво комбікормів для 

тваринництва 

УАСП ТОВ «КАІС» Прийомка та зберігання зерна  

Представництво ТОВ «Регал Петролеум 

Корпорейшен (Юкрейн) Лімітед» 

Основна діяльність 

нафтогазодобування. 

 

ПрАТ «Європа Транс  Агро» Транспортно-логістична компанія 

ТзОВ «Райз-Цукор» Не працює 

ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» Не працює 

 

 

 



1.4.3 Житлово-комунальна інфраструктура 

Комунальне підприємство «Комунсервіс» здійснює керівництво у сфері ЖКГ міста. Бере 

участь у розробці проєктів та програм економічного і соціального розвитку міста. Надає 

житлово-комунальні послуги з утримання будинків і прибудинкової території. Виконує 

роботи по ремонту житлового фонду територіальної громади. Здійснює роботи по 

благоустрою міста. Проводить обслуговування та ремонт вуличного освітлення. Здійснює 

санітарну очистку об'єктів загального користування. Здійснює механізоване прибирання 

вулиць, збирання, транспортування побутових відходів. Утримує міський полігон, надає 

транспортні послуги спецтехнікою. Надає послуги з централізованого теплопостачання та 

водовідведення. Проводить ліквідацію аварійних ситуацій на мережах водогонів та 

каналізацій. 

КП «Комунсервіс» має великий досвід (з 2010 року) по організації збору ТПВ в місті та 

сусідніх населених пунктах. 

На території громади в с. Вишневе розміщений полігон ТПВ.  

У місті є відповідна матеріально-технічна база, яка дає можливість успішно збирати ТПВ на 

території Заводського та сусідніх рад: автомобіль ГАЗ 3309, автомобіль МАЗ 4571, 

автомобіль СБМ – 301/2,  контейнери - 121 шт. об’ємом 1,1 м
3 

, майданчики для контейнерів, 

полігон ТПВ, контейнери по селах в кількості – 30 шт; контейнери для пластику – 10 шт, для 

скла – 4 шт. Крім того, в населених пунктах встановлено 145 баків для збору твердих 

побутових відходів, об’ємом 0,12 м
3
. 

Збір ТПВ проводиться відповідно до розроблених графіків і маршрутів. 

На сьогодні споживачами   послуг є близько 4,5 тис. громадян. З них 50 % проживають у 

багатоквартирних будинках та охоплені послугою по збору сміття в контейнерні баки 

об’ємом 1,1 м
3
. Практика застосування контейнерів для збирання ТПВ показала доцільність 

використання стаціонарних сміттєзбірних контейнерів ємністю 0,12 м
3
 для індивідуальних 

домогосподарств та ємністю 1,1 м
3
 для багатоквартирної забудови. Потреба у контейнерах 

для поетапного впровадження повної контейнеризації населених пунктів у громаді складає 

близько 1000 одиниць. 

Загальний об’єм накопичуваних твердих відходів за 2020 рік з населених пунктів громади 

становить 3,5 тис. м
3
.  

 З 2018 року запроваджується роздільне сортування та збирання ТПВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Установи та організації соціальної сфери громади 

Мережа закладів освіти 

 

 № з/п Назва навчального 

закладу 

Місце розташування Кількість  дітей 

(учнів/ студентів)   

1. 

 Опорний заклад 

“Заводська ЗОШ I-III 

ст. №1” 

м. Заводське 

 вул. Шкільна, 1 

491 

2. 
Заводська ЗОШ I-III ст. 

№2 

м. Заводське 

 вул. Ватутіна, 46 

271 

3. 
Пісківська ЗОШ І - ІІІ 

ступенів 

с. Піски, вул. Центральна,50 174 

4. ЗДО №1 “Малятко” м. Заводське 

вул. Полтавська, 1 

115 

5. ЗДО №2 “Теремок” м. Заводське,  

вул.  Озерна, 9 

94 

6. ЗДО  «Чебурашка» с. Піски, 

 вул. Центральна,107 

33 

7. Бодаквянський 

навчально-виховний 

комплекс «ЗОШ  I-III 

ступенів»   

с. Бодаква 

вул. Шкільна,1 

75 

8. 

Лохвицький механіко-

технологічний коледж 

ПДАА 

м. Заводське, 

 вул. Матросова, 39. 

185 (на заочному 

відділенні 70) 

9. 
ПТУ № 32 м. Заводське,                            

вул. Полтавська, 10/2. 

54 

  

 Заклади охорони здоров’я. 

Перелік існуючих закладів охорони здоров’я у Заводській територіальній громаді 

включає: 

1. АЗПСМ № 1 - м. Заводське, вул. Садова, 2а. 

2. АЗПСМ № 2- м. Заводське, вул. Озерна, 1. 



3. АЗПСМ с. Піски, вул. Шевченка Тараса, 40. 

4. АЗПСМ с. Бодаква, вул. Озерна, 44а. 

5. ФАП с. Пісочки, вул. Шкільна,7а 

6. ФАП с. Нижня Будаківка, вул. Чупаки, 34а 

7. ФП с. Яремівщина, вул. Шкільна, 5. 

Культура.  

  1.Міський Будинок культури №1  - м. Заводське, вул. Матросова, 15 (масив 

Цукрокомбінату). 

 2.Міський Будинок культури №2 - м. Заводське, вул. Жукова,1(масив Брисі). 

 3. Пісківський сільський будинок культури, с. Піски, вул. Центральна, 48. 

 4. Бодаквянський сільський будинок культури, с. Бодаква, вул. Т. Шевченка, 62 А. 

 5. Пісочанський сільський клуб – вул. Шкільна, 8. 

 6. Нижньобудаківський сільський клуб, с. Нижня Будаківка, вул.Чупаки, 30А. 

 7.Заводська дитяча музична школа – м. Заводське, вул. Шкільна,3. 

 8. Заводська міська бібліотека №1 – м. Заводське, вул. Академіка Пономаренка, 1а/39а 

(масив Цукрокомбінату). 

 9. Заводська міська бібліотека №2 – м. Заводське, вул.   вул. Ватутіна, 171 (масив 

Брисі). 

10. Пісківська сільська бібліотека,  с.Піски, вул. Центральна, 48. 

11. Бодаквянська сільська бібліотека, с.Бодаква, вул.Т. Шевченка, 62 А. 

12. Нижньобудаківська сільська бібліотека, с.Нижня Будаківка, вул.Чупаки, 30А. 

  

Фізична культура і спорт 

Важливою складовою соціально-економічної політики Заводської міської територіальної 

громади є розвиток фізичної культури та спорту. 

В громаді функціонує п’ять  стадіонів, сім спортивних залів, чотири спортивних майданчики 

з тренажерним обладнанням,  чотири фубольних поля для гри в міні-футбол. 

В громаді розвиваються різноманітні види спорту: футбол, баскетбол, волейбол, настільний 

теніс, бокс,  бойові мистецтва «Дракон»,   тхеквондо, муай-тай, кікбоксинг. 

В територіальній громаді   реалізовуються різні спортивні програми: 

1. Розвиток настільного тенісу. 

2. Розвиток міні-футболу. 



3. Розвиток аматорського футболу.   

4. Розвиток та підтримка  спортсменів бойового мистецтва «Дракон»,   тхеквондо, муай-тай, 

кікбоксингу.   

5. Розвиток боксу.   

Настільний теніс  у нашому місті є невід’ємною частиною фізичного виховання та спорту, 

важливим фактором зміцнення здоров’я населення, популярним видовищем. На початку 

року відбуваються змагання з настільного тенісу серед учнівської та студентської молоді   на 

«Кубок міського голови». 

Спортсмени - баскетболісти, волейболісти громади приймають участь в районних, обласних 

змаганнях . 

Спортсмени  бойового мистецтва «Дракон»,  кіокушин-карате, тхеквондо, муай-тай, 

кікбоксингу приймають участь в районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях і мають значні здобутки. 

 

З 2009 року в громаді існує Громадська організація « БОКСЕРСЬКИЙ КЛУБ « АЛЕКС», яка 

входить до обласної федерації боксу. За цей період вихованці клубу приймали участь у 

багатьох змаганнях районного, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного масштабу. 

Також у Чемпіонатах України в різних вікових групах. У клубі займаються діти віком від  8 

років і дорослі (18  р.  і  старші) з м. Заводське  та прилеглих сіл. 

Футбол – це найбільш доступний для всіх верств населення вид спорту.  

Місто Заводське завжди було «футбольним» містом.    Футбол міста має давні традиції. Ще в 

далекому 1938 році команда «Харчовик» Лохвицького спиртогорілчаного комбінату ім. 

Мікояна із селища Сталінка приймала участь в першому чемпіонаті Полтавської області з 

футболу. В післявоєнні часи селище Сталінка, а згодом Червонозаводське, з населенням 

близько 8 тисяч жителів, вже мало чотири футбольні команди, які успішно виступали в 

Чемпіонатах Полтавської області та  Лохвицького району.    В Чемпіонаті Полтавської 

області 1952 року приймали участь  дві команди із Сталінки – це «Харчовик-1» (Спиртзавод) 

та «Харчовик-2» (Цукрозавод). В 1954 році «Харчовик» у фінальному турнірі команд другої 

групи виборов серебряні нагороди в Першості Полтавської області.  В 1966 році команда 

цукрового заводу зайняла друге місце в першості обласної ради ДСТ «Авангард».  В сезоні  

1987 «Цукровику» не має рівних серед команд другої групи другої зони. Наступного, 1988 

року, «Цукровик» став другим в другій групі другої зони, а  в командному заліку (разом із 

дублерами) здобув бронзові нагороди. В сезоні 1992/1993 років команда цукрового заводу 

знову переможець Першості Полтавської області другої групи. Футбольна команда 

«Цукровик» до початку дев’яностих років постійно представляла місто в чемпіонатах 

Полтавщини і була лідером серед обласних команд Лохвицького району. Навесні 1985 року, 

з ініціативи керівництва Лохвицького спиртового комбінату, було відроджено заводську 

футбольну команду «Харчовик». І вже з 1989 року «Харчовик» з міста Червонозаводське 

бере участь в Першості Полтавської області з футболу (II Ліга). В 1992 році команда 

«Харчовик» Червонозаводське виборола путівку до групи найсильніших команд області. А в 

сезоні 1994-95 років (осінь-весна) «Харчовик» здобув бронзові нагороди Чемпіонату 

Полтавської області з футболу.     Навесні 2003 року «Харчовик» стає першим в групі «А».      

За період з 1985 по 2008 роки футбольна команда «Харчовик» міста Червонозаводське: 5 

разів ставала Чемпіоном Лохвицького району, 5 разів володіла Кубком району, 2 рази 

ставала переможцем  II Ліги Першості Полтавської області   (в сезонах  1992 року (весна) та 

2003 року (осінь-весна). Та найбільшим здобутком команди «Харчовик» з міста 

Червонозаводське є бронзові медалі Чемпіонату Полтавщини сезону 1994-1995 років.  

Футбольна команда «Харчовик» - це дві команди: доросла і юнацька, які налічують понад 50 



членів. Значна частина членів клубу - це діти, школярі, юнаки, більшість з яких, талановиті, 

обдаровані і дуже хочуть самореалізуватись через футбол.  

Команда «Прогрес» із села Піски також, має давні футбольні традиції  та здобутки. 

«Прогрес» був організований в 1981 році. В  наступному році молода команда, сформована із 

талановитої молоді села стала третьою в Чемпіонаті Лохвицького району. Наступні чотири 

року: з 1983 по 1986 роки – «Прогрес» вже чемпіон Лохвицького району.  З 1987 року по 

1990 рік Пісківський «Прогрес» учасник  Першості Полтавської обласної ради ДСТ «Колос» 

та Першості Полтавської області з футболу (1990 рік). На сьогоднішній день – «Прогрес» 

один із лідерів районного футболу, про що свідчать три чемпіонські титули останніх років (з 

2018 по 2021 роки). 

 В 1965 році в селі Бодаква силами місцевих ентузіастів було збудовано футбольне поле і  

створену місцеву команду «Нива».  Через десять років «Нива» вже Чемпіон Лохвицького 

району. Два наступні сезони Бодаківська команда приймала участь в Першості Полтавської 

обласної ради ДСТ «Колос» з футболу. На даний час команда із села Бодаква має назву 

«Сула» і є учасником Чемпіонату Лохвицького району з футболу. 

 

1.6. Фінансово-бюджетна ситуація 
 

Бюджет міської ради – це головний фінансовий документ територіальної громади, план 

утворення та використання фінансових ресурсів. Саме в бюджеті акумулюються кошти для 

забезпечення основних потреб мешканців громади. Основним завданням міської ради, в 

перше чергу, є забезпечення комфортних умов проживання мешканців населених пунктів 

громади. 

Провідну частку дохідної частини місцевого бюджету становлять податкові надходження, 

що визначають фінансову забезпеченість соціально-економічного розвитку громади. 

У загальному обсязі надходжень першість належить орендній платі за землю з 

юридичних осіб 

Інші суттєві джерела доходу: 

1. земельний податок з юридичних осіб; 

 2. акцизний податок; 

 3. єдиний податок з фізичних осіб; 

 4. податок на нерухоме майно. 

Найбільшими платниками за землю в 2020 році  були:  

1. ТзОВ «РАЙЗ – ЦУКОР» 

2. ТОВ «Елеватор - Агро» 

3. ПрАТ «Склоприлад» 

4. ПАТ «Укртелеком» 

5. ТОВ «Лохвицький комбікормовий завод» 

6. ТзОВ «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» 

7. ПрАТ «Європа Транс  Агро»   

9. ФОП Антоненко В.П.   



10. УАСП ТОВ «КАІС»   

11. ПП «Компанія «Надежда»   

12. ТОВ «Агросервіс»   

13. ЧТК «Анкор»   

14. ТДВ «Червонозаводський хлібозавод»  

 

 Щороку з міського бюджету виділяються кошти на виконання міських програм: 

«Комплексна програма соціального захисту населення»; «Розвитку та утримання 

автомобільних  доріг»; «Правопорядок»; «Міська екологічна програма»; «Розвитку 

земельних відносин»; комплексна програма  «Благоустрій»; «Розвитку у сфері державного 

управління»; «Розвитку аматорського футболу»; «Розвитку  міні-футболу»; «Розвитку та 

підтримки  баскетболістів, волейболістів, шахістів»; «Розвитку та підтримки  спортсменів 

бойового мистецтва «Дракон», кіокушин-карате,  тхеквондо, муай-тай, кікбоксингу»; 

«Розвитку настільного тенісу»; «Розвитку боксу»; комплексна програма «Розвитку освіти»; 

комплексна програма «Розвитку культури та творчості».    

1.7. SWOT-аналіз  

З метою визначення найбільш ефективних управлінських рішень проведено детальне 

вивчення зовнішнього й внутрішнього середовища громади - SWOT-аналіз. Узагальнення 

інформації щодо певних переваг і недоліків, а також можливостей і загроз, дає змогу виявити 

ті сильні і слабкі сторони, які потребують найбільшої уваги і зусиль з боку виконавчого 

комітету міської ради. 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

1. Вигідне географічне розташування (на 

кордоні з Чернігівською та Сумською 

областями) 

2. Транспортна інфраструктура:  

- розташування на трасі Київ-Суми; 

- наявність залізниці Кременчук – 

Бахмач Південної залізниці, яка 

проходить через всі старостати 

громади та місто Заводське 

- наявність транспортного сполучення – 

автодорога Лохвиця — Гадяч — 

Охтирка. Відстань до автодороги Київ 

– Суми – 7 км 

3.  Розвинута сільськогосподарська галузь 

4. Розвинена підприємницька діяльність 

5. Наявність  великих підприємств 

6. Інвестиційна привабливість 

7. Підтримка традицій 

8. Наявність земель для розміщення 

промислових підприємств 

 

1. Великі відстані як до обласного центру так і 

до будь-яких інших великих міст 

2. Виїзд населення з міста у зв’язку з 

недостатньою кількістю робочих місць  

3. Погіршення стану об'єктів    

інфраструктури (дороги)  

4. Знос мереж технічної інфраструктури та 

комунальних мереж  

5. Полігон з ТПВ не відповідає сучасним 

вимогам 

6. Стихійні сміттєзвалища 

7. Зношена матеріально-технічна база ЖКГ 

8. Незадовільна демографічна ситуація 

    



МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

1. Державна підтримка реалізації програм 

розвитку міста, реальне фінансування їх 

заходів 

2. Поліпшення іміджу та інвестиційного 

рейтингу України 

3. Зацікавленість зовнішніх інвесторів 

можливостями та ресурсами міста, 

залучення інвестицій 

4. Відновлення нормального 

функціонування та подальший розвиток 

ринку фінансових послуг 

5. Зростання рівня доходів населення 

України 

6. Стабілізація податкового законодавства 

7. Кращий правовий захист підприємців з 

боку держави 

1. Нестабільність політичної та економічної 

ситуації в Україні 

2. Поглиблення світової економічної кризи 

3. Негативні зміни національного 

законодавства 

4. Погіршення іміджу України 

5. Подорожчання енергетичних ресурсів 

6. Зміни валютного курсу 

7. Відсутність механізму економічного 

стимулювання роботодавців до створення 

робочих місць з гідними умовами та 

оплатою праці 

8. Погіршення екології (техногенні 

фактори) 

9. Зниження доходів населення України 

10. Висока конкуренція з боку міст – 

партнерів 

11. Старіння населення 

12. Вплив пандемії 

 

 

2. Цілі та пріоритети розвитку громади 

Пріоритет 1. Покращення розвитку інфраструктури громади    

Ціль1.1.Утримання об’єктів соціальної сфери 

Ціль 1.2. Утримання доріг та вулиць громади 

Ціль 1.3.Житлово-комунальне господарство 

Ціль1.4. Благоустрій населених пунктів громади 

Пріоритет 2.  Постійне економічне зростання громади 

            Ціль 2.1. Розвиток приватного підприємництва 

            Ціль 2.2. Розвиток туристичної галузі. 

           Ціль 2.3. Оптимізація інвестиційного потенціалу громади 



Пріоритет 3. Підвищення освітнього, духовного та культурного рівня, збереження 

національних традицій. 

Ціль 3.1. Збереження історичної спадщини та традицій. 

Ціль 3.2. Розвиток закладів освіти і дошкільних установ. 

Ціль 3.3. Розвиток   закладів культури. 

Пріоритет 4. Розвиток людських ресурсів та соціальної інфраструктури 

Ціль 4.1. Створення умов для здорового способу життя 

Пріоритет 5. Безпека життєдіяльності людини. 

Ціль 5.1. Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення, забезпечення 

готовності органів управління цивільного захисту виконкому та підпорядкованих їм сил і 

засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. 

Ціль 5.2. Створення умов щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій, шляхом 

запобігання зазначених ситуацій, ліквідації їх наслідків, надання допомоги постраждалим та 

максимально можливе зменшення ризику їх виникнення. 

Ціль 5.3. Відновлення системи оповіщення, впровадження систем раннього виявлення  

надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення у галузях енергетики, 

центрального водопостачання, об’єктів підвищеної небезпеки. 

Ціль 5.4. Розробка та реалізація заходів, спрямованих на захист населення і територій від  

надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникнення, забезпечення техногенної та пожежної 

безпеки. 

Ціль 5.5.Забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

 

 

 

3. Основні заходи по програмі соціального і економічного розвитку  

Заводської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки 

 Пріоритет 1. Покращення розвитку інфраструктури громади    

Ціль1.1.Утримання об’єктів соціальної сфери 

1.1.1 Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Матросова, 12; 

1.1.2 Поточний ремонт приміщення відділу освіти (вул. Ватутіна, 46); 

1.1.3 Капітальний ремонт частини приміщення Заводської дитячої музичної школи                     

(вул. Шкільна, 3); 

1.1.4 Поточний ремонт приміщень нежитлової будівлі  по вул. Садовій, 2а майнового 

комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради (приміщення, яке буде задіяне під 

ЦНАП); 

1.1.5 Капітальний ремонт або заміна на гранітну стелу пам’ятника «Загиблим воїнам» та 

встановлення огорожі (с.Нижня Будаківка); 



1.1.6 Впорядкування  пам’ятників та пам’ятних знаків с. Піски, с. Бодаква, с. Пісочки,                    

с. Нижня Будаківка та колишне село Забодаква; 

1.1.7 Обстеження будівлі колишньої лікарні в с. Бодаква; 

1.1.8 Проведення ремонту ганку, облаштування відмостки, встановлення огорожі біля 

приміщення адмінбудівлі села Піски (вул. Миру, 25); 

1.1.9 Облаштування дитячого майданчика в с.Піски, м.Заводське (масив «Брисі», масив 

«Гора»); 

1.1.10 Встановлення вуличних тренажерів на масиві «Брисі» м.Заводське; 

1.1.11 Проведення поточного ремонту пожежних гідрантів; 

1.1.12 Виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкти соціально-економічної 

структури громади; 

1.1.13 Облаштувння подвір’я АЗПСМ с.Піски. 

 

Ціль 1.2. Утримання доріг та вулиць громади 

 

1.2.1 Поточний ремонт дороги  Піски – Бодаква – Вирішальне та Млини - Піски; 

1.2.2 Капітальний ремонт дороги по  вул. Сульська в м.Заводське; 

1.2.3 Капітальний ремонт тротуару по вул. Матросова м.Заводське; 

1.2.4 Поточний ремонт паркану по вулицях Матросова та Полтавська в м.Заводське; 

1.2.5  Виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту 

дорожнього покриття  та благоустрою пр. Миру;  

1.2.6 Капітальний ремонт проїжджої частини, благоустрій просп. Миру в м.Заводське; 

1.2.7 Будівництво велосипедно-пішохідної доріжки по  просп. Миру в м. Заводське 

Миргородського району Полтавської області 

1.2.8 Поточний ремонт дороги С171221 Піски – Нижня Будаківка – Панченки на ділянці між 

населеними пунктами с. Піски та с. Нижня Будаківка протяжністю 11,34 км; 

1.2.9 Поточний ремонт дороги С171220 Шевченки - Яремівщина на ділянці від дороги 

С171221 до с. Яремівщина протяжністю 1,74 км; 

1.2.10 Реконструкція автомобільної дороги загального користування місцевого значення 

О1712162 Млини-Піски з облаштуванням велодоріжки на ділянці від м. Заводське до              

с. Піски; 

1.2.11 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення С171222 Бодаква – Нижня Будаківка в межах с. Бодаква (протяжність 1,6 км); 

1.2.12 Придбання та встановлення покажчиків «с. Заморіївка», «с. Червоні Луки»; 

1.2.13  Встановлення знаку на об’їздній дорозі в с. Пісочки;  

 

         Ціль 1.3.Житлово-комунальне господарство 

1.3.1 Придбання грейферного навантажувача; 

1.3.2 Придбання автогідропідйомника Comet 19, з установкою на шасі Iveco Daily; 

1.3.3 Придбання комбінованої спецтехніки (піскорозкидач); 

1.3.4 Придбання грузопасажирського автомобіля для потреб КП «Комунсервіс» та відділу 

благоустрою; 

1.3.5 Придбання контейнерів пластикових: V = 1,1 м
3
 для пластикової тари (скла та 

паперу);  V = 1,1 м
3
;  V = 0,12 м

3
 (для приватного сектора); 

1.3.6 Придбання фекальних насосів: для  КНС № 4 -  Speroni SQ 150-11 з станцією 

управління; для КНС «Маслозавод» -    Speroni SQ 85-7,5 з станцією управління; 

1.3.7 Будівництво водогону на масиві «Брисі» м.Заводське; 



1.3.8 Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво водяної 

свердловини та водогону в с.Піски; 

1.3.9 Будівництво водяної скважини в с.Піски; 

1.3.10 Будівництво водогону по с. Піски; 

1.3.11 Поточні ремонти водопровідних мереж по населеним пунктам громади; 

1.3.12 Упорядкування полігону ТПВ (паркан, засипка землею, дизбар’єр, свердловину); 

1.3.13 Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво II-ї черги полігону 

ТПВ; 

1.3.14 Ремонт вуличного освітлення громади; 

1.3.15 Встановлення нових та заміна непридатних покажчиків назв вулиць та номерів 

багатоквартирних будинків громади.. 

 

         Ціль1.4. Благоустрій населених пунктів громади 

 

1.4.1 Встановлення елементів благоустрою по території громади (лавочки, смітнички, 

квіткові вазони, упорядкування клумб, цвинтарів та малих архітектурних скульптур); 

1.4.2 Скошування трави; 

1.4.3 Видалення аварійних дерев по території громади; 

1.4.4 Обрізка лип по центральній вулиці с. Піски; 

1.4.5 Розчистка стічних поверхневих лотків; 

1.4.6 Впорядкування та утримання пам’ятників та пам’ятних знаків громади; 

1.4.7 Поточний ремонт елементів благоустрою (паркани, пішохідні доріжки та ін.); 

1.4.8 Облаштування цвинтарів: «Гора» (паркан та ворота) (м.Заводське) та в с. Піски 

(встановлення огорожі); 

1.4.9 Облаштування клумб біля стели «Загиблим воїнам» та двох клумб біля Будинку 

культури (с.Бодаква); 

1.4.10 Облаштування клумб у с.Пісочки, с.Нижня Будаківка;  

1.4.11 Встановлення паркану в центрі с.Бодаква. 

1.4.12 Закладення скверу в с.Бодаква; 

1.4.13 Облаштування зони відпочинку біля річки Сула в с.Бодаква (роздягальня, туалет, 

контейнери для ТПВ); 

1.4.14 Виготовлення ескізного проєкту центру с.Піски;  

1.4.15 Облаштування центру с.Піски; 

1.4.16 Облаштування туалету на цвинтарях громади; 

1.4.17 Облаштування туалету на березі р.Сула.  

 

Пріоритет 2.  Постійне економічне зростання громади 

                   Ціль 2.1. Розвиток приватного підприємництва 

2.1.1 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва громади. 

                   Ціль 2.2. Розвиток туристичної галузі. 

2.2.1. Створення туристичного простору на території Заводської громади із запровадженням 

багатоаспектного туризму. 

                   Ціль 2.3. Оптимізація інвестиційного потенціалу громади 



2.3.1  Розробка стратегічного плану розвитку Заводської міської територіальної громади; 

2.3.2 Розробка плану місцевого економічного розвитку Заводської міської територіальної 

громади; 

2.3.3 Виготовлення інвестиційного паспорта Заводської міської територіальної громади; 

2.3.4 Виготовлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів громади. 

Пріоритет 3. Підвищення освітнього, духовного та культурного рівня, збереження 

національних традицій. 

     Ціль 3.1. Збереження історичної спадщини та традицій. 

3.1.1 Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Земська школа» збудованої 

за проектом Опанаса Сластіона, під створення етно-культурно-просвітницького 

центру по вул. Ватутіна, 171, м. Заводське; 

3.1.2 Капітальний ремонт Громадського будинку по вул. Центральній, 2 у                       

с. Піски (колишня «Земська школа»); 

3.1.3 Облаштування об’єкта благоустрою «Галаганів сад» по вул. Шевченка в с.Піски; 

3.1.4 Виготовлення пам’ятної таблички та встановлення її біля дуба на території 

колишнього маєтку Галаганів в с. Піски; 

3.1.5 Облаштування Свято-Миколаївської церкви та прилеглої до будівлі території в                      

с. Нижня Будаківка; 

3.1.6 Обстеження будівлі колишньої школи в с. Нижня Будаківка; 

3.1.7 Капітальний ремонт будівлі колишнього ДНЗ в с. Бодаква та створення дитячого 

табору відпочинку; 

3.1.8 Підготовка документів для занесення Свято-Миколаївської  церкви до реєстру 

пам’ятки архітектури; 

3.1.9 Поточний ремонт сходів в будівлі музею с. Бодаква, облаштування гратів, заміна 

вхідних дверей, поновлення експозицій. 

 

 

Ціль 3.2. Розвиток закладів освіти і дошкільних установ. 

  

3.2.1  «Капітальний ремонт даху ДНЗ «Малятко» по вул. Полтавській,1 в м. Заводське 

Лохвицького р-ну Полтавської обл.»; 

3.2.2 Перекриття даху та утеплення приміщення початкових класів (блок В) і шкільної 

їдальні (блок С), які були введені в експлуатацію у 2009 році (ОЗ Заводська ЗОШ I-III 

ст. №1); 

3.2.3 Ліквідація аварійних приміщень слюсарної майстерні та музею (ОЗ Заводська ЗОШ I-

III ст. №1); 

3.2.4 Реконструкція приміщення гаражів для шкільного автобуса (ОЗ Заводська ЗОШ I-III 

ст. №1) та автомобіля екстреної медичної допомоги в м.Заводське; 

3.2.5 Встановлення автоматичної пожежної сигналізації у приміщеннях блоку В (початкова 

школа) та блоку С (їдальня) (ОЗ Заводська ЗОШ I-III ст. №1); 

3.2.6 Ремонт фасаду будівлі  Заводської ЗОШ I-III ст. №2; 

3.2.7 Заміна водоканалізаційної системи класів та кабінетів у  Заводській  ЗОШ I-III ст. №2; 

3.2.8 Заміна опалювальної системи Заводської ЗОШ I-III ст. №2; 

3.2.9 Придбання учнівських столів (50 шт) та стільців(100 шт) для учнів старших класів 

Заводської ЗОШ I-III ст. №2; 

3.2.10 Ремонт даху на гаражі, майстерні, котельні, тиру Пісківської ЗОШ I-III ст.; 

3.2.11 Заміна паркану біля  Пісківської ЗОШ I-III ст.; 



3.2.12 Ремонт сходів біля спортзалу, їдальні, блоку молодших класів та бокового входу 

Пісківської ЗОШ I-III ст.; 

3.2.13 Впорядкування  люків біля  Пісківської ЗОШ I-III ст.; 

3.2.14 Проведення ремонтних робіт теплогенераторних (підключення під газ) (ОЗ Заводська 

ЗОШ I-III ст. №1, Пісківська ЗОШ I-III ст.); 

3.2.15 Поточні  роботи по приміщенню газової котельні Бодаквянського НВК; 

3.2.16 Встановлення газового котла Бодаквянського НВК; 

3.2.17 Ремонт даху гаража Бодаквянського НВК; 

3.2.18 Ремонт паркану спортивного майданчика Бодаквянського НВК; 

3.2.19 Капітальний ремонт харчоблоку (стеля, стіни, підлога) у ДНЗ «Малятко» м.Заводське; 

3.2.20 Ремонт фасаду ДНЗ «Малятко» м.Заводське; 

3.2.21 Капітальний ремонт дерев’яної підлоги у двох групових кімнатах ДНЗ «Малятко» 

м.Заводське; 

3.2.22 Частковий ремонт покриття покрівлі (спортивний зал) ДНЗ «Малятко» м.Заводське;  

3.2.23 Капітальний ремонт харчоблоку у ДНЗ «Теремок» м.Заводське; 

3.2.24 Заміна вхідних дверей для харчоблоку Пісківського ЗДО «Чебурашка»; 

3.2.25 Ремонт кабінетів медсестри, завгоспа, директора Пісківського ЗДО «Чебурашка»; 

3.2.26 Ремонт підвального укриття в ЗДО «Чебурашка» (с.Піски); 

3.2.27  Облаштування входу тротуарною плиткою та відмостки навколо ЗДО «Чебурашка»; 

3.2.28 Придбання комп’ютерної техніки для Пісківської ЗОШ I-III ст.; 

3.2.29 Поточний ремонт пожежної водойми біля Бодаквянського НВК; 

3.2.30 Заміна крісел в актовому залі Пісківської ЗОШ I-III ст.; 

3.2.31 Переобладнання їдальні Заводської ЗОШ I-III ст. №2; 

3.2.32 Ремонт приміщення котельні Заводського МБК №2. 

 

            Ціль 3.3. Розвиток   закладів культури. 

3.3.1 Створення публічної бібліотеки. 

3.3.2 Придбання комп’ютерної техніки для сільських бібліотек; 

3.3.3 Придбання комп′ютерної техніки в Заводську ДМШ; 

3.3.4 Придбання котла для Заводської ДМЗ; 

3.3.5 Ремонт даху в сільському клубі с. Пісочки; 

3.3.6 Підведення води, облаштування туалетної кімнати у Пісківському та Бодаквянському 

СБК; 

3.3.7 Капітальний ремонт (внутрішній та зовнішній) приміщення Заводського МБК №1; 

3.3.8 Заміна покриття сцени, підлоги, освітлення та встановлення нових крісел у великій 

глядацькій залі Заводського МБК №1; 

3.3.9 Капітальний ремонт міського Будинку культури №2 по вул. Жукова, 1 м. Заводське 

(дах, заміна вікон та системи опалення); 

3.3.10  Поточні ремонтні роботи в приміщенні СБК с. Бодаква; 

3.3.11 Проведення освітлення біля приміщення та на 2 поверсі Пісківського БК,  

встановлення стоянки для велосипедів; 

3.3.12 Ремонт порогу, встановлення пандусів в Заводському МБК №1; 

3.3.13 Ремонт даху в Заводському МБК №1; 

3.3.14 Придбання костюмів та сценічного взуття для творчих народних колективів 

Заводського МБК №1 та МБК №2; 



3.3.15 Переоснащення Інтернет-центру та інтерактивне устаткування в Заводській міській 

бібліотеці №1; 

3.3.16 Придбання та оновлення меблів у бібліотечних установах громади; 

3.3.17 Ремонт порогу та 2-х кімнат у Заводській міській бібліотеці №2. 

 

Пріоритет 4. Розвиток людських ресурсів та соціальної інфраструктури 

Ціль 4.1. Створення умов для здорового способу життя 

4.1.1 Капітальний ремонт фасаду та благоустрою спортивного комплексу по  

         вул.  Матросова, 15а в м. Заводське; 

4.1.2 Поточний ремонт футбольного поля, бігових доріжок та облаштування місць для   

            сидіння по вул. Матросова; 

4.1.3 Реконструкція шкільного стадіону з улаштуванням штучного покриття майданчиків   

            для занять футболом, волейболом, тенісом, гімнастикою, легкою атлетикою за    

            адресою вул. Озерна, 9в, м.Заводське Миргородського  району Полтавської області; 

4.1.4 Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у міні-футбол  в        

            селі Піски; 

4.1.5 Поточний ремонт спортзалу в Бодаквянському БК. Придбання захисних сіток,         

            тенісного столу, більярду. 

Пріоритет 5. Безпека життєдіяльності людини. 

Ціль 5.1. Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення, забезпечення 

готовності органів управління цивільного захисту виконкому та підпорядкованих їм сил і 

засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. 

Ціль 5.2. Створення умов щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій, шляхом 

запобігання зазначених ситуацій, ліквідації їх наслідків, надання допомоги постраждалим та 

максимально можливе зменшення ризику їх виникнення. 

Ціль 5.3. Відновлення системи оповіщення, впровадження систем раннього виявлення  

надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення у галузях енергетики, 

центрального водопостачання, об’єктів підвищеної небезпеки. 

Ціль 5.4. Розробка та реалізація заходів, спрямованих на захист населення і територій від  

надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникнення, забезпечення техногенної та пожежної 

безпеки. 

Ціль 5.5.Забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 
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