
Шановні заводчани та жителі с.Вишневе! 

  

Робота міської ради та виконавчого комітету. 

Заводська міська рада працює у складі 26 депутатів. За звітний 2019 рік проведено 

11 пленарних засідань. Всі питання було попередньо розглянуто на засіданнях 

профільних комісій та обговорені на колегіях ради. У 2019 році рада розглянула 306 

життєво важливих питань та прийняла відповідні рішення. 

Значна частина з них відображає проблеми і побажання заводчан. Питання, які 

розглядалися на сесіях ради, були спрямовані на покращення усіх сфер життєдіяльності 

міста. А саме: наповнення бюджету, земельних відносин, житлово-комунального 

господарства, освіти, культури, охорони здоров’я, благоустрою, затвердження програм та 

їх виконання (з програмами можна ознайомитися на сайті ради).  

Виконання власних та делегованих державою повноважень здійснює виконавчий 

комітет Заводської міської ради в кількості 12 чоловік, який у 2019 році провів 13 

засідань та прийняв 134 рішення. 

Апарат управління виконкому працює над виконанням рішень, в тому числі 

покращенням якості надання адміністративних послуг. 

У 2019 році до міської ради надійшло 26 заяв, скарг; звернень - 1349. 

Актуальними питаннями є: надання земельних ділянок, набуття права власності 

на землю шляхом приватизації, питання житлово–комунального господарства, 

благоустрою, соціальної допомоги та субсидій (близько 1300 чол. отримують субсидію). 

Надаються послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Здійснено - 254 реєстрації. Також на запит громадян надається інформація з державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Також надаються послуги з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. Паспортистом надано 624 послуги. 

Проводиться реєстрація актів цивільного стану.  

Зареєстровано: 

- народжень – 15 дітей (у 2018 – 21) (хоча таку дію можуть виконувати і в 

пологовому закладі); 

- смертей – 122 громадян (в 2018році - 131). Є зменшення.  

- реєстрація шлюбу –14 пар (в 2018 році – 9). 

У 2019 році у місті народилося – 38 дітей (в 2018році – 49).  

Населення міста складає близько 8 200 громадян. Така демографічна ситуація 

характерна для всієї України. 

 



Публічність, відкритість, інформаційна політика. 

 

З метою прозорості в роботі оприлюднюються проекти рішень ради, які 

розміщуються на сайті міста. Проекти рішень, які законодавство вимагає 

оприлюднювати через друковані засоби інформації, розміщувалися у інформаційному 

бюлетені громади міста Заводське «Інформаційний вісник». 

Рішення ради та протоколи голосувань також розміщуються на сайті міста. 

Окремі рішення, що стосуються бюджету, звітів, прийняття програм, проектів та інші 

друкувалися у інформаційному бюлетені громади міста Заводське «Інформаційний 

вісник». 

Всі сесійні засідання ради транслюються онлайн та архівуються на сайті. 

Офіційний сайт міста постійно удосконалюється та наповнюється новинами та 

відповідною інформацією. В приміщенні ради працює інфокіоск. 

Через електронну пошту приймаються запити на інформацію та своєчасно 

надаються відповіді. 

Інформація про новини міста, події, свята, офіційні документи розміщувалися в 

інформаційному бюлетені громади міста Заводське «Інформаційний вісник». Посадові 

особи та всі депутати міської ради вчасно склали декларації про доходи та розмістили 

інформацію на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.  

Працює сайт нашої діяльності щодо створення Заводської ОТГ. 

 

Участь у Проектах 

 

У 2019 році Заводська міська рада працювала над реалізацією Проекту 

«Впровадження енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі 

поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон, дверей та 

інженерних мереж майнового комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради 

Лохвицького району Полтавської області». 

Це Проект співробітництва. Учасником Проекту є Бодаквянська сільська рада із 

співфінансування в сумі 50 000 грн. Партнер Проекту – УАСП ТОВ «КАЇС» з 

фінансовим внеском в сумі 117 000 грн. З обласного бюджету надійшло 600 000 грн. 

Пісківська сільська рада – 3000 грн. Ці кошти були освоєні у 2018 році. 

У 2018 році освоєно 1 152 122 грн. А у 2019 році з бюджету міської ради 

витрачено на реалізацію проекту 2 270 262 грн. 

За підсумками реалізації основного проекту: «Впровадження енергозберігаючих 

заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а 



з утепленням, заміною вікон і дверей та інженерних мереж майнового комплексу 

АЗПСМ № 1 Заводської міської ради, Лохвицького району, Полтавської області» з 

врахуванням додаткових робіт за наступними проектами «Технічне переоснащення 

мереж внутрішнього електропостачання нежитлової будівлі поліклінічного відділення по 

вул. Садовій, 2а майнового комплексу АЗПСМ №1» та «Реконструкція опорядження 

приміщень і мереж внутрішнього водопостачання та водовідведення нежитлової будівлі 

поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а майнового комплексу АЗПСМ № 1» за 

період з 01.11.2018 по 31.12.2019 року на об’єкті виконано наступні роботи: 

- проведено демонтаж та встановлено металопластикові вікна з утепленням 

внутрішніх відкосів та замінено міжкімнатні двері на І та ІІ поверсі будівлі; 

- оновлено зовнішній вигляд кабінетів реєстратури шляхом заміни дерев’яних на 

металопластикові сучасні перегородки; 

- оновлено внутрішнє опорядження стін коридорів та приміщень за рахунок 

обшивки каркасом з металопрофілю та покриття стін листами ГКЛ з наступним 

поліпшеним фарбуванням; 

- виконано утеплення горищного перекриття; 

- переоснащено внутрішні електричні мережі шляхом прокладання нових мереж з 

установкою додаткових приладів забезпечення гарячою водою та оснащенням 

приміщень сучасними більш економними освітлювальними елементами; 

- завершуються роботи щодо прокладення нової мережі телефонії; 

- демонтовано морально застарілі санітарні прилади та аварійні мережі і 

змонтовано нові внутрішні мережі водопостачання та водовідведення І та ІІ поверхів з 

установкою нових сантехнічних приладів з виведенням та підключенням до зовнішніх 

інженерних мереж; 

- демонтовано зношені основи підлог та облаштовано новими основами з 

покриттям лінолеумом та керамічною плиткою; 

- проведено демонтаж старої кахельної плитки та облицьовано новою плиткою 

стіни в окремих спеціальних приміщеннях; 

-  оновлено зовнішній вигляд стель шляхом влаштування підвісних конструкцій 

«Армстронг» та підшивних гіпсокартонних конструкцій; 

- виконано заходи по забезпеченню доступності в заклад людей з обмеженою 

фізичною здатністю; 

- частково заклад забезпечено новими сучасними меблями. 

 

Фінансова та інвестиційна діяльність. Бюджет. 

 



За результатами 2019 року станом на 01.01.2020 року загальний обсяг доходної 

частини бюджету міста Заводське склав 32 845 349 грн.  

В 2019 році до загального фонду міського бюджету надійшло 31 691 726 грн., в 

тому числі кошти без урахування трансфертів 23 993 518 грн., субвенція з районного 

бюджету 7 698 208 грн., доходи спеціального фонду 1 153 623 грн. 

Найсуттєвішими джерелами доходу бюджету у 2019 році були: 

1. Орендна плата за землю з юридичних осіб – 12 883 770 грн.; 

2. Земельний податок з юридичних осіб - 3 875 217 грн.; 

3. Акцизний податок - 2 329 387 грн.; 

4. Єдиний податок з фізичних осіб – 2 509 434 грн.; 

5. Податок на нерухоме майно – 290 946 грн. 

 

Проекти Громадського бюджету 

 

З 2017 року мешканці нашого міста, яким виповнилося 16 років, які мають ідею 

щодо покращення м.Заводське та с.Вишневе мають можливість подавати свої пропозиції 

(проекти) Громадського бюджету.  

Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Заводському – це частина міського 

бюджету міста, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів міста, що 

впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів 

міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою 

окремих напрямів використання бюджетних коштів.  

У 2019 році подано на конкурс чотири проекти: 

1. Організація сучасного предметно-розвивального середовища як запорука 

різнобічного розвитку дітей дошкільного віку, 209 450,00 грн (автор Бойко Алла). 

2. «Оновлення комплекту звукопідсилюючої апаратури для організації виховного 

процесу у школі та всебічного розвитку учнів»,  99 810,00 грн (автор Чабак Надія). 

3. «Інтерактивна підлога» - сучасне інноваційне диво! /Упровадження проекційної 

системи навчання, що сприяє розвитку здібностей дошкільників/, 99 900,00 грн (автор 

Дробязко Олександр). 

4. Комп’ютеризована шкільна бібліотека – це оперативне і повноцінне 

забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб 

користувачів бібліотеки, 56 950,00 грн (автор Ковтун Оксана). 

 

Всі подані проекти стали переможцями та на їх реалізацію передбачені кошти в 

міському бюджеті у 2020 році. 



В 2019 році були реалізовані два проекти. 

1. «Оновлення музичних інструментів за для відродження напряму живої музики в 

місті». Планові витрати - 185 000,00 грн; фактичні витрати - 183 628,00 грн. 

Для духового оркестру Заводського МБК №1 придбано: баритон – 1 шт.; тенор – 2 

шт.; альт – 2 шт; труба – 4 шт.; саксафон – 1 шт.; кларнет – 1 шт.; труба Бас – 1 шт. 

2. Облаштування баскетбольного майданчика на території міського спортивного 

комплексу». Планові витрати - 377 949,98 грн; фактичні витрати - 446 113, 97 грн. 

Капітальний ремонт баскетбольного майданчика, стенд баскетбольний – 2 шт., 

сітка баскетбольна. 

 

Економіка 

 

Провідною галуззю в економіці міста є промисловість. Основну долю в 

бюджетоутворенні займають наші головні платники за землю за 2019 рік:  

1. ТзОВ «РАЙЗ – ЦУКОР» - 7 050 300 грн; 

2. ТОВ «Елеватор - Агро» - 1 464 808 грн; 

3. ПрАТ «Склоприлад» - 804 955 грн; 

4. ПАТ «Укртелеком» - 197 412 грн; 

5. ТОВ «Лохвицький комбікормовий завод» - 463 563 грн; 

6. ТзОВ «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» - 292 000 грн; 

7. ПрАТ «Європа Транс Агро» - 434 980 грн; 

9. ФОП Антоненко В.П. – 445 128 грн; 

10. УАСП ТОВ «КАІС» - 317 551 грн; 

11. ПП «Компанія «Надежда» - 181 000 грн; 

12. ТОВ «Агросервіс» - 303 357 грн; 

13. ЧТК «Анкор» - 125 260 грн; 

14. ТДВ «Червонозаводський хлібозавод» - 217 611 грн. 

 

Земельні питання та містобудування за 2019 рік 

 

В галузі земельних питань протягом року за підсумками розгляду заяв та 

клопотань фізичних та юридичних осіб вирішено наступні питання: 

1.Надано 62 дозволи щодо розробки документації із землеустрою; 

2. Затверджено 56 документацій із землеустрою; 

3. Вилучено 17 з користування та надано 28 земельних ділянок в користування на 

умовах оренди; 



4. Передано у власність на підставі приватизації 35 земельних ділянок згідно 

переліку, визначеного статтею 121 Земельного кодексу України; 

5. Передано 1 ділянку в постійне користування для обслуговування релігійних 

споруд; 

6. Продано 1 земельну ділянку з категорії земель промисловості; 

7. Зменшено ставку орендної плати 23 користувачам земельних ділянок (в зв’язку 

з відсутністю господарської діяльності); 

8. Встановлено 2 організаціям пільги зі сплати земельного податку. 

 

В галузі містобудування протягом року вирішувалися наступні питання: 

1.Встановлено розмір кошторисної заробітної плати в будівництві на 2019 рік; 

2.Надано 2 дозволи на виготовлення проектно-кошторисних документацій на 

будівництво об’єктів; 

3.Затверджено 1 проектно-кошторисну документацію; 

4.Надано 8 дозволів на підключення користувачів до централізованих мереж 

водопостачання та водовідведення та 2 дозволи на влаштування герметичних септиків 

для відведення стічних вод; 

5.Присвоєно 2 поштових адреси та змінено 8 номерів поштових адрес об’єктів 

нерухомості, розташованих на території міста; 

6. Розглянуто 2 клопотання щодо погодження тарифів у сфері надання 

комунальних послуг; 

7. Погоджено виділення 1 частки нерухомого майна; 

8. Встановлено поточні індивідуальні нормативи використання питної води для 

промислового підприємства 

9.Погоджено 1 місце розташування павільйону та погоджено режими роботи для 2 

торгівельних закладів. 

 

Благоустрій міста 

З 10 квітня по 10 червня 2019 року в місті проводився двомісячник чистоти, 

благоустрою та озеленення.  

Всього протягом року на благоустрій міста освоєно коштів в сумі – 6 618 201 грн.  

Працівниками відділу благоустрою міської ради та КП «Комунсервіс» було 

зібрано та вивезено на полігон ТПВ 279 несанкціонованих сміттєзвалищ. Загальний 

обсяг вивезеного сміття становить 3 509 м3.  

25 квітня проведений екологічний челенж-бумеранг «Я прибрав – твоя черга!» по 

береговій та лісовій зоні р. Артополот, район вул. Абрикосова. В заході взяли участь 



учні, студенти, працівники навчальних закладів міста, небайдужі громадяни, а також 

підприємці міста. Апарат виконкому теж брав участь у акції де здійснювалося 

сортування зібраного сміття. 

Проведена обрізка близько 230 сухостійних, вражених омелою дерев (паркова 

територія міських стадіонів, міських цвинтарів та вулицях міста: Пушкіна, Робітнича, 

Ватутіна, Мирна, Весела, Гоголя, Матросова, Полтавська, Проектна та ін.) 

Видалено близько 30 дерев по вул. Робітнича, Матросова, Шкільна, Пушкіна, 

Ватутіна. 

Проведено: скошування трави та карантинних рослин на узбіччях доріг, тротуарів, 

в міських парках (вул. Озерна, Шкільна), на дитячих майданчиках (вулиці Озерна, 

Матросова, Полтавська, просп. Миру), стадіонах, вулицях Озерній, Шкільній, Академіка 

Пономаренка (близько 90000 м2). 

Відремонтовано, пофарбовано ігрове обладнання на дитячих майданчиках міста: 

Озерній, Матросова, Полтавській, просп. Миру, встановлено нове ігрове обладнання на 

вулиці Академіка Пономаренка.  

Здійснено ревізію контейнерних майданчиків, відремонтовано контейнерний 

майданчик по проспекту Миру. 

Проведено очистку та ремонт декоративної водойми.  

По вулицях Матросова, Шкільній відремонтовані лавки, встановлені нові урни 

для сміття (Шкільна, Робітнича, Ватутіна, Матросова.).  

Проведено очищення від сміття та мулу водовідвідних лотків, які знаходяться на 

вулицях: Матросова, Проектній, Ватутіна. 

Очищено від сміття берег річки Сула. 

Проведено озеленення міста, а саме: висаджено близько 500 шт. саджанців різних 

порід дерев та кущів на території міста (вул. Шкільна, Озерна, Полтавська, Матросова). 

Участь в озелененні міста прийняли працівники, студенти та учні навчальних закладів, 

колективи підприємств, установ, організацій, підприємці. 

Приведено в належний стан пам’ятники, пам’ятні знаки, місця поховання 

загиблих воїнів. Установлено на будівлі вокзалу станції Сула дві пам’ятні дошки: до 200-

річчя та увіковічення пам’яті українського громадського діяча і мецената Григорія 

Павловича Галагана та 90-річчю офіційного відкриття залізничної станції. 

Проведено встановлення вказівників «ПГ» в кількості 16 штук по вулицях міста, 

поблизу пожежних гідрантів (вул. Озерна, Матросова, Шкільна, Робітнича та ін). 

 

Проведено поточний ремонт автобусних зупинок в місті (побілка, фарбування, 

ремонт лавок та зварювальні роботи). 



 

Згідно Програми «Поводження з твердими побутовими відходами на території 

Заводської міської ради на 2019 – 2021 роки».  

Централізованим вивезенням ТПВ охоплено: 

1567 абоненти (населення кооперативів, приватного сектора) 

10 бюджетних установ 

76 інші споживачі. 

За 12 місяців поточного року вивезено 7,7 тис.м3 сміття, надано послуг на суму 

456,1 тис.грн., заборгованість населення складає – 17,3 тис. грн. 

На виконання Закону України «Про відходи» вивезення ТПВ з території громад 

проводиться на конкурсній основі. В громадах м.Заводського, с.Токарі, с.Піски, 

с.Бодаква, с.Погарщина були оголошені конкурси на виконавця послуг з вивезення ТПВ. 

По результатом конкурса КП «Комунсервіс» визнано переможцем.  

Комунальне підприємство згідно графіка та за заявками надає послуги з вивезення 

ТПВ мешканцям та установам територіальних громад с.Токарі, с.Піски, с.Бодаква, 

с.Погарщина.  

Кількість контейнерів по громадах становить: 

- с.Піски – 18 шт. ємкістю – 1,1 м3, 30 шт. – 0,12 м3; 

- с.Бодаква – 17 шт. ємкістю -1,1 м3, 50 шт. – 0,12 м3; 

- с.Погарщина – 30 шт. ємкістю – 1,1 м3; 

- с.Токарі – 12 шт. ємкістю – 1,1 м3. 

Прийнято від споживачів (організацій самовивіз) 7,4 тис.м3 відходів, надано 

послуг на суму 241,5 тис.грн. 

З метою покращення екологічної ситуації в місті та залучення населення до 

сортування відходів встановлено дев’ять сітчастих контейнерів для збирання пластику 

також встановлено два металевих контейнери для збирання скла. Контейнери розміщенні 

на вул.Озерна, просп.Миру, Проектна, Матросова та інші. Частина відходів з цих 

контейнерів йде на переробку, а не вивозиться на полігон ТПВ. 

 

Робота Червонозаводського комунального ринку 

 

На території, яка виділяється в суботні дні для проведення торгівлі 

продовольчими і промисловими товарами розміщується в середньому 210 – 230 торгових 

точок, що дорівнює приблизно 450 – 530 торгових місць. Весною і влітку цей показник 

був більший. Утримання одного торгового місця в 2019 році становило 8,00 грн. (одне 

торгове місце дорівнює двом метрам квадратним). 



За 2019 рік комунальним ринком реалізовано послуг на суму 248 500 грн. за 52 

суботні дні (в 2018 році - 205 400 грн) Пенсіонери, які продають продукцію свого 

підсобного господарства на ринку міста, звільнені від сплати послуг по утриманню 

торгових місць.  

Комунальний ринок не стоїть осторонь життя нашого міста. В цьому році за 

кошти комунального ринку було виготовлено і установлено дорожній знак «Заводське» в 

напрямку села Токарі. Також було закуплено 80 пар спец рукавиць для проведення 

екочеленджу-бумерангу «Я прибрав – твоя черга». Брали активну участь у святкуванні 

Дня міста на масиві «Брисі». Надавали допомогу для проведення святкування Нового 

року учням ЗОШ №1 та №2. Для естетичного вигляду території ринка висаджували 

дерева і квіти. Замінили люк біля відкритого павільйону, підсипали обочини дороги по 

вул.Шкільній та на території ринку. 

З грудня 2019р., комунальний ринок сплачує за оренду приміщення вет. 

лабораторії щомісячну плату в розмірі - 2000 грн. 

 

Виконання міської програми «Правопорядок» 

За звітний період членами МГО «Правопорядок» проведено більше 700 чергувань, 

які здійснювались у вихідні і святкові дні. Проводилась охорона громадського порядку 

під час проведення міських святкових заходів і футбольних матчів. Для чергувань були 

задіяні чотири члени громадського формування «Правопорядок». 

Під час чергувань велась профілактична робота з неповнолітніми по дотриманню 

режиму перебування на території міста у вечірній час, недопущення розпивання 

спиртних напоїв. 

Патрулювання здійснювалось по затверджених маршрутах. Особлива увага 

зверталась на збереження комунальної власності міста. Попереджено декілька крадіжок 

комунального та приватного майна.  

Під час чергувань спільно з працівниками Лохвицького МПУМВС проводилась 

профілактична робота з водіями скутерів і мопедів, які порушували правила дорожнього 

руху; робота по охороні громадського порядку.  

Були виявлені особи, що вживали алкогольні напої в громадському місці. На 

основі цього складено 8 протоколів – порушникам винесено попередження. 

Під час патрулювання з працівниками поліції здійснювалася перевірка осіб, що 

перебувають під адміністративним наглядом. 

За звітний період по міській програмі «Правопорядок» встановлено 2 камери 

відеоспостереження на переїзді та залізничному переході.  



Проведено профілактичні бесіди про недопущення вживання спиртних напоїв та 

збереження комунальної власності серед студентів Лохвицького механіко-

технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії.  

Проведено профілактичні бесіди з мешканцями м. Заводське 2003 року 

народження, які порушували режим перебування неповнолітніх в громадських місцях 

після 22.00 год.  

Спільно з працівниками поліції систематично проводяться рейди по виявленню та 

документуванню випадків незаконного обігу наркотичних речовин.  

Проведено індивідуальні профілактичні бесіди з громадянами, які схильні до 

вживання алкогольних напоїв та наркотичних засобів. Всього проведено 10 бесід. 

Проведено поточний ремонт приміщення (кабінет дільничого інспектора поліції) 

на суму 46 623,00 грн. та передані в користування меблі. 

 

Виконання міської програми «Вуличне освітлення». 

Виконано роботи з поточного ремонту вуличного освітлення на суму 246 тис. грн. 

Охоплені вулиці: Ватутіна, Озерна, Шкільна, Жукова, просп. Миру, Шевченка, туп. 

Привокзальний та ЗТП-535. Встановлено 4 опори ПЛ по вул. Яблуневій та Садовій. 

Прокладено 2,6 км кабелю. Замінено 150 ліхтарів та 170 лампи на енергозберігаючі. 

Замінено 3 трифазні і 2 однофазні лічильники, 4 таймери у шафах обліку. Встановлено 19 

світлоточок. Замінено освітлення обох майданчиків для міні-футболу. Освітлено 

майданчик для тренажерів біля МБК № 1. 

Капітальний та поточний ремонт шляхів, тротуарів та встановлення дорожніх 

знаків. 

У 2019 році виконано:  

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення О1712162 Млини - Піски в межах вулиці Ватутіна м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області». Співфінансований з міського бюджету. Виділено 2 

мільйони гривень для реалізації даного проекту. 

У 2019 році проведено поточний та капітальний ремонт доріг у місті 

- ямковий ремонт доріг (асфальто-бетонне покриття) – на суму 1 274 837,26 грн 

(вулиці:Матросова, Польова, Озерна, Чернишевського, Пушкіна, Робітнича, 

Академіка Пономаренка, Мирна, Весела, Полтавська, Абрикосова, Сковороди, Заводська, 

Шевченка, Перемоги,Чехова та інші). 

- щебеневе покриття доріг – на суму 312 864,91грн (вулиці: Грушевського, 

Яблунева). 



- нанесено розмітку працівниками відділу благоустрою по вулицях Матросова, 

Полтавська, Робітнича, Озерна, Проектна, просп. Миру та інші. 

- придбано та встановлено дорожні знаки на суму 27 216,46 грн (вулиці:Ватутіна, 

Шкільна, Робітнича). 

- ямковий ремонт тротуарів (асфальто-бетонне покриття)- на суму 3 308,78 грн 

(вулиці: Тополина, Ватутіна).  

На коригування проектної документації «Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення О1712162 Млини - Піски в межах 

вулиці Ватутіна м. Заводське Лохвицького району Полтавської області (коригування)» 

витрачено в 2019 році 14 500,00 грн. та експертизу скоригованого проекту склала 19 

920,00 грн; 

 

Водопостачання та водовідведення 

Проведено: поточний ремонт із заміною участків мереж водопостачання по 

вулицях Абрикосова, Шкільна, Грушевського. 

Проводився ремонт свердловин № 4 (вул. Шкільна) та №680 – В (вул. Озерна). 

 

Освіта 

На утриманні громади міста перебувають ДНЗ «Теремок» та «Малятко», в яких 

функціонує 11 груп, місць 233 ( 105 та 128 відповідно). 

Утримання ДНЗ здійснюється за кошти міського, районного бюджетів та 

батьківської плати за харчування. 

Пільгами на харчування користуються 37 дітей з малозабезпечених сімей. 

Вартість утримання 1 дитини у 2019 році становила 20 грн. 

З міського бюджету на утримання ДНЗ витрачено 9 643 561 грн, в тому числі з 

районного бюджету 6 681 160 грн та батьківської плати 354 763 грн. 

В 2019 році крім витрат на утримання проведено ряд ремонтних робіт та 

придбання інвентарю. 

Проведено: 

- поточний ремонт каналізаційної мережі ДНЗ «Малятко» - на суму 92 255,77грн; 

- поточний ремонт мережі водопостачання ДНЗ «Малятко» - на суму 16 618,30грн; 

- поточний ремонт покрівлі ДНЗ «Малятко» - на суму 27 940,25 грн; 

- поточний ремонт системи електропостачання ДНЗ «Малятко» – на суму 12 

790,00 грн; 

- поточний ремонт системи опалення ДНЗ «Малятко» – на суму 70 981,00 грн; 

- поточний ремонт приміщення ДНЗ «Теремок» – на суму 147 497,00 грн; 



- поточний ремонт теплогенераторної ДНЗ «Теремок» – на суму 15 512,00 грн. 

Придбання: 

- шафа холодильна для ДНЗ «Малятко» – на суму 29 500,00 грн;  

- водонагрівач для ДНЗ «Малятко» – на суму 5 780,00 грн; 

- карнизи, фіранки для ДНЗ «Малятко» – на суму 7 500,00 грн; 

- стелаж для ДНЗ «Малятко» - на суму 1400,00 грн. 

Придбано для обох ДНЗ: 

- Листи для випічки – 3010,00 грн; 

- Програмні комплекси «КУРС» - 2200,00 грн. 

Виконуються роботи по об’єкту: 

«Поточний ремонт газового обладнання вузла обліку газу (заміна лічильника) в 

теплогенераторній ДНЗ «Малятко» по вул. Полтавській, 1 в м. Заводське Лохвицького 

району Полтавської області».  

«Поточний ремонт газового обладнання вузла обліку газу (заміна лічильника) в 

теплогенераторній ДНЗ «Теремок» по вул. Озерній, 9 в м. Заводське Лохвицького району 

Полтавської області». 

Крім того дитячі садки забезпечені солодощами до Дня Св.Миколая та 

новорічними подарунками (подякуємо за це Представництво «Регал Петролеум 

Корпорейшн Лімітед», ТОВ «Елеватор Агро» та ПрАТ «Склоприлад»), а також 

подарунками для випускників. 

 В місті функціонують дві загальноосвітні школи. 

На утримання пришкільних таборів витрачено 60 000 грн. 

З міського бюджету забезпечується безкоштовне харчування дітей пільгових 

категорій та придбання молока – 203 984 грн. 

Міська рада сприяє у перевезенні дітей на різні заходи.  

Надається всіляка підтримка дитячій музичній школі, механіко – технологічному 

коледжу та ПТУ №32. 

 

Охорона здоров’я 

В комунальній власності громади міста перебуває майновий комплекс АЗПСМ 

№1 по вул. Садовій. 

З осені 2018 року проводиться реконструкція приміщення поліклініки відповідно 

до проекту «Впровадження енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової 

будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон, 

дверей та інженерних мереж майнового комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради 

Лохвицького району Полтавської області». 



У 2019 році з міського бюджету на роботи по реконструкції АЗПСМ №1 

витрачено 1 065 128 грн. 

Виконано:  

1)Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а 

з утепленням, заміною вікон і дверей та інженерних мереж майнового комплексу 

АЗПСМ № 1 Заводської міської ради, Лохвицького району, Полтавської області – на 

суму 2 216 922,00грн, в тому числі: 

- 1 152 122,00 – 2018 рік; 

- 1 065 128 – 2019 рік; 

2)Технічне переоснащення мереж внутрішнього електропостачання нежитлової 

будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а майнового комплексу АЗПСМ № 1 

Заводської міської ради, Лохвицького району, Полтавської області – на суму 302 963,00 

грн; 

3) Реконструкція опорядження приміщень і мереж внутрішнього водопостачання 

та водовідведення нежитлової будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а 

майнового комплексу АЗПСМ № 1 Заводської міської ради, Лохвицького району, 

Полтавської області – на суму 902 171,00 грн. 

В цілому по об’єкту за період з 01.11.2018 р. по 31.12.2019 р. освоєно 3 422 384,00 

грн. 

Придбано в дитячу консультацію меблі: 2 пеленальні столи та стелаж для дитячої 

реєстратури – на суму 12 460,00 грн. 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

 

На комплексну програму соціального захисту населення у 2019 році було 

виділено 583 516 грн. 

За рахунок цієї програми надається допомога громадянам, які потребують значних 

коштів на лікування, або опинилися у складних життєвих обставинах; дітям – сиротам. 

З програми соціального захисту у 2019 році виплачені кошти для відзначення 

випускників шкіл та коледжу, які закінчили навчальні заклади з відзнакою; для участі 

школярів та студентів в олімпіадах, конкурсах, школах (в т.ч. і за кордоном), форумах. 

За рахунок програми соціального захисту виплачена допомога:  

учасникам АТО до Дня захисника України – 40 600 грн.; 

учасникам ліквідації на ЧАЕС 1 та 2 категорії – 37 100 грн.; 

учасникам бойових дій – 30 800 грн. 

ветеранам Другої світової війни – 12 000 грн. 



Допомагаємо мешканцям громади у питаннях оформлення субсидій. 

 

Культура та дозвілля 

 

В місті працюють два будинки культури На їх утримання з міського бюджету 

витрачено 1 919 775 грн., в тому числі субвенція з районного бюджету 1 017 048 грн. 

У МБК №1 діти безкоштовно займаються хореографією, вокалом, грою на 

духових інструментах, театральним мистецтвом, декоративно-прикладним мистецтвом. 

У 2019 році для МБК №1 придбано музичні інструменти для духового оркестру на 

суму 183 628 грн; придбані планшети і мольберти для малювання (8800 грн). 

Заклади культури беруть участь у виїзних мистецьких конкурсах та фестивалях і 

забезпечують проведення міських культурно – масових заходів та свят. 

У 2019 році МБК №1 проведено:  

12.01 Новорічна концертна програма  

15.01 Дитяча християнська вистава з м.Полтава 

22.01 Усний журнал до Дня Соборності України 

29.01 Година патріотизму до Дня пам’яті Героїв Крут 

9.02-10.02 Участь хореографічного колективу «Пролісок» у Міжнародному 

дитячому фестивалі «Мистецькі барви» (Чернігівська обл.) 

31.01 Вечір вручення дипломів випуск-никам Лохвицького механіко-

технологічного коледжу ПДАА 

12.02 Концертно-розважальна програма «Любов дала життя, і рух, і силу…» до 

Дня Св.Валентина 

14.02 Участь танц.колективу «Пролісок» в концертній програмі до Дня усіх 

закоханих 

15.02 Участь в районному заході до Дня виведення військ з країни Афганістан та 

учасників бойових дій на території інших держав 

15.02 Тематична зустріч до Дня виведення військ з країни Афганістан та 

учасників бойових дій на території інших держав 

20.02 Виставкова інсталяція «Герої не вмирають. Промені гідності»  

20.02 Патріотичний захід до Дня Героїв Небесної Сотні «Майдан і його історія. 

П’ять років по тому» 

21.02 Літературні читання до Дня рідної мови 

21.02 Участь у відбірковому турі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Зірковий 

час» 

22.02 Дитячий арт-флешмоб та Дня Герба України 



06.03 Участь танц.колективу «Пролісок» у святковій програмі до 8 Березня 

06.03 Літературна платформа «Тарасові слова – то правда жива» 

07.03 Святкова концертна програма до 8 Березня «Шепочуть ніжно квіти…» 

09.03 Дитячий вокальний флешмоб до Дня Державного Гімна України 

10.03 Творчий звіт МБК №1 у рамках ІІ туру звітів закладів культури району 

«Барвисті джерела талантів» 

23.03 Поетична вітальня з А.Ложечником 

04.04 Участь танц.колективу «Пролісок» в Обласному студентському фестивалі 

«Студентська весна» 

05.04 Участь в Обласному конкурсі гри на дух.інструментах  

05.04 Участь в Обласному конкурсі «Душі пісенної криниця  

05.04 Участь в Обласному конкурсі «Бари рідної землі»  

05.04 Участь в Обласному конкурсі з народно-сценічного танцю «Джерела надій»  

07.04 ІІ відкритий фестиваль гумору та жартів «ХРУЩ» 

13.04 Заключний тур звітів учасників художньої самодіяльності закладів культури 

району 

23.04 Презентація дослідницького дитячого проекту «Життя, віддане за життя» до 

Дня Чорнобильської трагедії 

24.04 Загальноміська інформаційно-виховна година спілкування «Земля – наш 

дім…І нам у ньому жити» 

25.04 Екочелендж-бумеранг  

«Я прибрав. – Твоя черга» 

05.05 Участь в Обласному святі духової музики та марш-параді духових оркестрів 

08.05 Патріотичний квест «Пам’ятати історію – мати майбутнє» до Дня пам’яті та 

примирення 

09.05 Мітинг з нагоди 74-ої річниці з Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні 

11.05 Участь в Обласному фестивалі-конкурсі гри на духових інструментах 

«Полтавська битва» 

15.05 Фотоконкурс «Вишиванка – мій генетичний код» 

16.05 Молодіжна акція національної єдності «Вишиванку одягай – Україну кохай» 

16.05 Відкриті заняття груп Народного самодіяльного хореографічного колективу 

«Пролісок» 

16.05 Відкрите заняття студії естрадного вокалу «Golden Voice» 

17.05 Гра-подорож «Галопом по Європі» до Дня Європи 



31.05 Участь Народного аматорського ансамблю танцю «Веселка» в районному 

святі обдарованих дітей «Зірочки Лохвиччини» 

01.06 Участь танц.колективу «Пролісок» в хореографічному конкурсі «Пластилін» 

02.06 Відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості «Веселкові кольори» 

02.06 Виставка дитячих робіт «Школи Лохвицького земства» 

06.06 Презентація-діалог «Єврокультура убезпечення життя в Україні» 

представництва американської компанії «Мet Life» 

15.06 Фестиваль ім.Н.Городовенка «Клечані наспіви на Сухій Лохвиці» 

22.06 Урочисте покладання квітів та вшанування пам’яті жертв війни 

23.06 Участь в районному фестивалі «Молодіжний простір» 

26.06 Виставка дитячих робіт «Світ чарівної книги» 

29.06 Молодіжний патріотичний квест «Моя Україно, я – твоя дитина» до Дня 

Конституції України  

29.06 Святкова дискотека до Дня молоді 

01.07 Екскурсія-знайомство з роботою МБК №1 для вихованців ДНЗ «Малятко» 

06.07 Участь у регіональному фестивалі хорових колективів «Пісенне Посулля» 

18.07 Інформаційна кампанія «Ідея – дія – результат» від Клубу громадського 

діалогу 

24.07 Вистава Київського цирку 

06.08 Християнські читання. Робота християнської дитячої мистецької студії 

15.08 Засідання Клубу громадського діалогу, присвячене 200-річчю з дня 

народження Г.Галагана  

17.08-18.08 Участь фольклорного колективу «Веселий вулик» у фестивалі-

конкурсі фольклорних колективів 

«Лісапет-фест» 

24.08 Святковий концерт до Дня Прапора та Дня Незалежності України 

25.08 Святковий концерт до Дня с.Бодаква 

31.08 Участь фольклорного колективу «Веселий вулик» в обласному фестивалі 

сала «Сало-фест» 

07.09 Відкриття меморіальної дошки пам’яті укр.мецената, громадського діяча 

Г.Галагана 

07.09 І відкритий Пленер малярства. Майстер-клас від видатної художниці-

архітекторки К.Дорошенко 

10.09 Виставка робіт з виготовлення об’ємних квітів «Люблю тебе, моє 

Заводське» 



12.09 Урочисте покладання квітів до пам’ятника Невідомому Солдату та Героям 

України до Дня визволення міста Заводського та Лохвицького району 

14.09 Виступ у концертній програмі до Дня м.Лохвиця 

19.09 Дитяча вистава-казка «Пан Коцький» Дніпровськго нац. акдемічного муз.-

драм.театру ім.Т.Шевченка 

19.09 Музична комедія «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» Дніпровськго нац. 

акдемічного муз.-драм.театру ім.Т.Шевченка 

28.09-29.09 Засідання Клубу громадського діалогу «Модель ООН у Заводському» 

30.09 Відкриття меморіальної дошки до 90-річчя залізничної станції «Сула» 

01.10 Виступ-вітання Нар.фольклорного колективу «Веселий вулик» для 

медичних працівників ЦРЛ  

03.10 Участь у святковому концерті до Дня працівників освіти 

04.10 Дитячий Смайл-Арт до Всесвітнього Дня усмішки 

05.10 3D-лазерне шоу від Київського цирку 

10.10 Пішохідна пізнавальна екскурсія до міського парку з метою заготівлі 

роб.матеріалу для виготовлення декоративних віночків 

11.10 Участь в Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької творчості 

«Барвиста осінь»  

14.10 Патріотична гра-подорож для дітей «Країною відважних вчинків» до Дня 

українського козацтва та Дня захисника України 

18.10 Звіти худ.самодіяльності загальноосвітніх шкіл району 

27.10 Участь працівників у місячнику чистоти, благоустрою та озеленення міста 

31.10 Виставка осінніх декоративних віночків 

02.11 Звітний концерт МБК№1, присвячений Всеукраїнському дню працівників 

культури та майстрам народної творчості 

02.11 Виставка дитячих малюнків «Осінні барви» 

14.11 Участь в молодіжній грі КВК до Міжнародного Дня студента 

16.11 Дитячий майстер-клас по виготовленню зоокартин з ґудзиків до 

Всесвітнього Дня ґудзика  

17.11 Участь хореографічного колективу «Пролісок» в Міжнародному конкурсі 

мистецтв «Соняшник» 

21.11 Патріотичний захід до Дня Революції Гідності «Подія, що нас змінила» 

22.11 Вечір-реквієм. Голодомор в Україні  

30.11 Благодійний захід. Допомога для малозабезпечених сімей 

03.12 Участь в тематичному виховному заході, приуроченому Всесвітньому дню 

інвалідів " Твори добро, бо ти людина" 



06.12 Виставка дитячих малюнків «Героїв стежина – від батька до сина» до Дня 

Збройних Сил України 

07.12 Вечір спогадів місцевих музикантів «Лохвицькі Лабухи» 

13.12 Майстер-клас «Натхнення для нових ідей» по виготовленню декоративних 

композицій до Нового року 

14.12 Циркова вистава 

16.12 Знайомство з Чайною церемонією до Міжнародного дня чаю 

18.12 Участь у дитячій казці до Дня Св.Миколая 

19.12 Майстер-клас для дітей по розпису пряникових будиночків до Дня 

Св.Миколая 

23.12 Виставка дитячих робіт до Новорічних свят «Казку зима візерунком малює, 

а Миколай подарунки готує» 

24.12 Театралізована концертна програма «Новорічна дивовиж» 

26.12 Щедрування творчих колективів міста 

27.12 Виступ хореографічного колективу «Пролісок» на Новорічному ранку в ОЗ 

«Заводська ЗОШ І-ІІІст.№1» 

 

Проведені заходи по МБК № 2 у 2019 році: 

 

12.01 Участь у святковому новорічному концерті. 

13.01 Святковий новорічний концерт. 

10.02 Участь у 2-гому турі звітного концерту «Барвисті джерела талантів» м. 

Лохвиця 

07.03 Концерт до Дня 8 Березня.  

09.03 Участь у святкуванні свята Масляної, «Ех, Масляна» в  

с. Яхники.  

01.04 Участь у районному фестивалі-конкурсі гумору та жартів «Хрущ» м. 

Заводське. 

04 Участь у обласному конкурсі читців «Поетична зірка» м. Гадяч. 

13.04 Участь у заключному концерті переможців р-ного огляду-конкурсу 

«Барвисті джерела талантів». 

05.05 Участь в обласному марш-параді духових оркестрів м.Полтава. Духовий 

оркестр. 

08.05 Участь у заході до Дня Пам’яті та примирення.  

08.05 Концерт до дня Пам’яті та примирення. 

09.05 Панахида за загиблими воїнами у Другій світовій війні.  



11.05 Участь у фестивалі авторської пісні присвячений пам’яті В. Прокопенка м. 

Пирятин. 

28.05 Участь у святі присвяченому до Дня прикордонника. 

02.06 Участь у 19- тому відкритому фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької 

творчості «Веселкові кольори». 

15.06 Участь у фестивалі ім. Н. Городовенка, «Клечані наспіви на Сухій Лохвиці». 

21.06 Покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам, з нагоди відзначення 78-ї 

річниці початку 2-ї Світової Війни. 

24.06 Участь у районному фестивалі молоді «Єдиний простір». 

28.06 Участь у концерті присвяченому Дню Конституції України с.Лука.  

29.06 Участь у масовому заході с. Пирогово Київська обл. Колектив «Веселий 

Вулик». 

06.07 Театралізоване дійство «На Івана, на Купайла». 

03.08 Участь у святкуванні Дня села Гаївщини. 

Творчий колектив «Злагода». 

10.08 Участь у 3-му відкритому всеукраїнському апі-ярмарку «Меди Межиріччя» 

с. Очеретувате. Тріо «Гармонія», дует «Берегиня». 

17.08 Участь у 5-тому ювілейному, районному музичниому фестивалі «Акорди 

Сасинівського Спасу». 

Творчий колектив «Злагода». 

24.08 День села Романиха.  

24.08 Участь у концерті присвяченому Дню Незалежності України.  

24.08 Участь у концерті присвяченому Дню села Лука. 

07.09 Участь у 2-гому регіональному фестивалі народної творчості «Українські 

мотиви осені» с. Веселий Поділ. Обласний конкурс «Свято веселої мудрості».  

17.11 Звітний концерт художніх колективів Заводського МБК №2 с.Лука.  

23.11 Громадський захід присвячений пам’яті жертв голодомору 32-33р.р. 

30.11 Звітний концерт Лучанського СБК. 

05.12 Концерт до Дня місцевого самоврядування. Жіночий колектив «Перлина» 

Жабківського СБК. 

26.12 Участь у проведенні Новорічних щедрівок. 

29.12 Новорічний концерт.  

Організація та проведення заходів до дня заснування міста. Проведено наступні 

заходи:  

14.09 Концерт присвячений Дню міста Заводське. Творчі колективи МБК №2 

«Злагода», духовий оркестр, дитячий танцювальний колектив «Юність», запрошений 



народний самодіяльний колектив «Зорецвіт» Роменського РБК, аніматори для дітей 

Давид Власенко, майстер-класи по виготовленню ляльки-мотанки проводила Н. Лисенко; 

15.09 дитячий конкурс малюнку на асфальті «Кольорами щастя малюю рідне 

місто»; сімейна спорт-естафета; KID’S TIME. Флешмоб повітряних зміїв; концертна 

програма гурту «Dance Band» (м.Суми); шоу Живих барабанів «Live Drums Show» (м. 

Полтава) МБК №1. 

 

Спорт 

З міського бюджету у 2019 році на фінансування програм по підтримці фізичної 

культури і спорту виділено 358 611,50 грн. На утримання спортивних споруд – 18 693,00 

грн. 

У 2019 році виконано капітальний ремонт по облаштуванню спортивного 

майданчика (баскетбольний майданчик) за адресою вул. Матросова - на суму 446 113,97 

грн. 

Заасфальтовано майданчик під вуличні тренажери.  

Придбано вуличні тренажери спортивний інвентар - на суму 149 000 грн.  

В місті реалізуються різні спортивні програми. 

1. Розвиток аматорського футболу в м. Заводське (248 131 грн): 

з 12.05 по 13.10 міська футбольна команда «Харчовик» приймала участь у 

Першості Полтавської області з футболу; 

з 08.05 по 21.10 міська футбольна команда 2004-2005 р.н. приймала участь у 

Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області з футболу; 

з 10.05 по 24.10 міська футбольна команда 2008-2009 р.н. приймала участь у 

Чемпіонаті ДЮФЛ Полтавської області з футболу. 

2. Розвиток та підтримка спортсменів бойового мистецтва «Дракон», тхеквондо, 

муай-тай, кікбоксингу м. Заводське (38 480 грн): 

05.06 в м. Кропивницький відкритий Чемпіонат Кіровоградської області з 

тхеквондо; 

11.12 в м. Кропивницький Відкритий всеукраїнський фестиваль бойових мистецтв 

з тхеквондо. 

3. Програма розвитку БК «АЛЕКС»( 50 000 грн):  

17-19 січня м. Кременчук. Чемпіонат Полтавської обл. серед юніорів, юнаків.  

18-24 лютого м. Харків. Чемпіонат України , юніори 2002-2003р.н. 

1-3 березня м. Миргород. 7-й Відкритий турнір з боксу на першість м. Миргород. 

22-23 березня м. Полтава Першість Полтавської обл. ФСТ «Динамо» . 

8-13 квітня м. Біла Церква.МТ Поповича. 



3-4 травня. м.Ромни. Відкритий турнір з боксу пам’яті Карпенка С.І  

27.05-3.06 м. Дніпро. Чемпіонат України,молодь.  

31 травня м. Ромни. Обласна першість Сумської ДЮСШ «Юність»  

6-8 червня м. Полтава. відкритий турнір Бутовського. 

22-23 червня с. Дібрівка. Відкритий турнір  

20-21 вересня м. Горішні Плавні. Всеукраїнський турнір Мартиненка. 

21-26 жовтня м. Горішні Плавні, Кубок України по студентам. 

6-8 листопада м. Кременчук Чемпіонат Полтавської обл. молодь. 

Міська програма «Розвитку та підтримки баскетболістів, волейболістів, шахістів 

м.Заводське на 2019 рік – 10 000 грн. 

Проведено турніри: 

- з настільного тенісу (6000 грн.); 

- з мініфутболу (6000 грн.). 

Постійно здійснюється догляд за футбольним та льодовим майданчиками. 

 

Міський голова Віталій Сидоренко 

 

 


