Шановна громадо!
Звітний, 2020 рік, в історії міста Заводське залишиться як рік багатьох
історичних, знаменних подій та рішень. Місто активно впроваджувало реформи
освіти, медицини та адміністративно-територіального устрою.
Долали виклики, фінансові перепони, реагували на зміни в законодавстві
України, відповідно змінюючи управлінські методи і пріоритети, зважаючи на
першочергові завдання.
2020 рік став історичним для міста, бо міська громада об’єднала місто
Заводське та дві сільських громади: Бодаквянську та Пісківську. На
сьогоднішній день Заводська міська територіальна громада складається з міста
та десяти сіл. З листопада 2020 року запрацював новий депутатський корпус в
складі двадцяти двох депутатів, які представляють інтереси і сільських
населених пунктів громади.
У 2020 році рада прийняла у комунальну власність земельні ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності, загальною площею
3458,5952 га, які розташовані за межами населених пунктів на території
Заводської міської ради.
Розпочато реорганізацію Бодаквянської і Пісківської сільських рад.
Прийнято у власність громади із спільної власності територіальних громад
Лохвицького району заклади освіти та культури.
Створено нову структуру відділів виконавчого комітету Заводської міської
ради.
Стратегічний розвиток громади
З літа 2020 року запрацювала робоча група по розробці Стратегії розвитку
громади. Проведені засідання експертних груп, анкетування населення.
Проводиться аналіз бачення громадянами майбутнього нашої громади. Всі
провідні думки та ідеї, проєкти та програми ляжуть в основу довгострокової
перспективи розвитку громади.
Реалізація майбутньої Стратегії не може бути одноосібною – ця справа має
об’єднати зусилля громадськості, бізнесу, влади, молодих, амбітних та
досвідчених фахівців.
Також створена робоча група, яка розпочала розробку Стратегії економічного
розвитку громади у рамках ініціативи Європейського Союзу «Мери за

економічне зростання». Місто отримало сертифікат про приєднання до
програми «Мери за економічне зростання» як учасник Юніор.
Комунікації з громадськістю, інформування громади,
публічність і відкритість. Інформаційний простір
З метою прозорості в роботі рада оперативно
життєдіяльності громади.

інформує населення щодо

Інформація про роботу ради, виконавчого комітету, установ міста розміщується
на офіційному сайті міста.
Оприлюднюються проєкти рішень та інші документи ради.
Трансляція сесій проводиться в on-line режимі. Всі відео сесійних засідань
архівуються на міському інформаційному ресурсі.
Офіційний сайт міста постійно удосконалюється, наповнюється новинами та
відповідною інформацією. Працюємо над створенням нового сайту нашої
громади.
В соцмережах Фейсбук та Viber
відповідно 1721 і 557 підписників.

створені групи «Заводське», які мають

В приміщенні ради працює інфокіоск, до якого мають доступ всі бажаючі.
Через електронну пошту приймаються запити на інформацію та своєчасно
надаються відповіді.
Заводська міська рада видає інформаційний бюлетень громади «Інформаційний
вісник», в якому публікуються новини громади, офіційні документи ради та
виконкому, оголошення, пізнавальні та краєзнавчі матеріали та інше. «Вісник»
розповсюджується у всіх населених пунктах нашої громади.
Напрацьовані зв’язки з питань інформування з газетами «Зоря» та «Лохвицький
край».
Посадові особи та депутати міської ради у 2020 році вчасно склали декларації
про доходи та розмістили інформацію на сайті Єдиного державного реєстру
декларацій.
Розвиток громадського суспільства
Серед факторів, що впливають на становлення громадянського суспільства –
законодавче середовище в Україні, активність громадян і розвиток громадських
організацій, їх здатність до об’єднання зусиль та спроможність до залучення

громадян у свою діяльність, до створення спільно навколо спільних цінностей
та інтересів.
В 2020 році міська рада сприяла у реалізації права громадян на проведення в
місті мирних акцій та зібрань.
Тривала співпраця з місцевою громадською організацією «СПОРТ» ( голова
В.Мусієнко), яка є найпотужнішою в нашому місті і активно діє вже багато
років. МГО «СПОРТ» об’єднує любителів фізкультури і багатьох видів спорту
різних вікових категорій.
Міська рада співпрацює з громадською організацією «Правопорядок», яка
активно працює в напрямку безпеки міста і громадян. Забезпечувала в місті
правопорядок під час проведення різноманітних заходів.
В місті неодноразово проводились благодійні акції – збору допомоги для наших
земляків, які знаходяться на передовій. Більше 100 кг зібраних речей та
продуктів було передано в Луганську обл.
Завдячуючи підприємствам та підприємцям міста, релігійній громаді «Жива
надія» (пастор О. Деркач) продукти харчування, солодощі та дитячий одяг
передані вихованцям дитячого будинку, що знаходиться неподалік від зони
бойових дій.
Жителі міста активно взяли участь у весняних заходах по благоустрою та
озелененню міста. Активні громадяни ділилися посадовим матеріалом: квітами,
кущами, деревами – для висадки їх на клумбах, вулицях і парках міста.
Міська влада співпрацює із зоозахисниками. Надавалась підтримка сім’ї, яка
утримує притулок собак. Це були матеріали для будівництва вольєрів та
продукти харчування.
Протягом року безкоштовно надавалось приміщення для проведення
стерилізації бродячих собак і котів за кошти зібрані зоозахисниками.
У 2020 році запрацювала сторінка Фейсбук «Хата – читальня», яку підтримує та
наповнює матеріалом місцевий краєзнавець Олександр Дроб’язко.
За минулий рік містяни змогли дізнатися про невідомі сторінки життя та
творчість видатних земляків. 37 історичних розвідок – публікацій проведено
краєзнавцем.
Матеріали з «Хати-читальні» були публікувалися в бюлетені «Інформаційний
вісник». Це дало можливість для доступу ще більшого кола читачів до
історичних матеріалів.

Таким чином громадянська спільнота міста у 2020 році стала ще згуртованішою
та активнішою і проявила себе в різних напрямках: патріотизм та збереження
історії рідного краю, любов до природи, захист навколишнього середовища,
безпечне місто, розвиток фізкультури і спорту, розвиток культури та інше.
Громадський бюджет
Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Заводському – це частина
міського бюджету, 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.
За проекти заводчан у 2020 році проголосувало 1976 громадян міста, у
електронному форматі 13. Визнано 6 проєктів - переможців. На проєкти
передбачено у бюджеті 2021 року 589 229 грн. Проєкти –переможці, які будуть
реалізовані у 2021 році:
«Сучасне обладнання методичного кабінету – складова запорука
всебічного розвитку дошкільників» /Застосування сучасного обладнання у
розвальному середовищі ДНЗ/.
Автор проєкту: Дроб'язко Олександр
Бюджет: 29600,00 грн
Проектна група пропонує за кошти громадського бюджету придбати фліп фліп
чарти, стіл для малювання піском та комп’ютер, що є сертифікованим
обладнанням, має рекомендації Міністерства освіти і науки України на
застосування у освітньому процесі дошкільних закладів, відповідає санітарним
нормам, естетичним вимогам та безпеці життєдіяльності дітей й працівників
ДНЗ.
Використання столу для малювання піском позитивно впливає на: розвиток
дрібної моторики пальців, розвиває увагу, уяву, творчі здібності, здійснює
психологічне розвантаження …Важливо, що це проходить у вигляді гри, і
зовсім не нагадує стандартну форму навчання. Вдало застосовується у
гуртковій роботі та під час самостійної художньої діяльності.
Фліп чарти сьогодні це невід’ємні атрибути не лише навчальних занять, а й
будь-якого зібрання: лекцій, батьківських зборів, педагогічних рад, семінарів
та інше.
Згадане вище обладнання - мобільне, безпечне, легко демонтується.

«Поновлення комплекту звукопідсилюючої та світло-звукової апаратури
для організації виховного процесу і проведення культурно-масових заходів
у коледжі»
Автор проєкту: Мірошник Наталія
Бюджет: 85 679,00 грн
Проєкт передбачає поновлення комплекту звукопідсилюючої та світлозвукової апаратури для створення можливостей щодо реалізації ідеї всебічного
гармонійного виховання особистості.
Реалізація представленого проєкту забезпечить безкоштовний доступ
усього педагогічного та студентського колективу коледжу до використання
звукопідсилюючої і світло-звукової апаратури, придбаної за рахунок проєкту,
яка буде у вільному доступі для всіх творчих колективів навчального закладу
відповідно до режиму роботи коледжу та графіку занять творчих колективів.
Сучасна спортивна зала - створення комфортних умов для занять
фізичною культурою та спортом для учнів та молодших жителів містечка.
Автор проєкту: Мороз Світлана
Бюджет: 63 500,00 грн
За проєктом передбачається
оснащення необхідним спортивним
обладнанням спортивної зали ЗОШ №2, яке дасть можливість якісно зайнятися
спортом, проводити виховні та родинні заходи, заняття гуртків, із залученням
до занять дітей з обмеженими фізичними можливостями, формувати
позитивний імідж спортивної зали.
«Від модернізації шкільної їдальні – до здорового харчування дітей».
Автор проєкту: Надія Чабак
Бюджет: 99 950,00 грн
Для повноцінного здорового харчування дітей необхідно якісне і сертифіковане
обладнання для шкільної їдальні ЗОШ №1. Проєкт передбачає модернізацію
приміщення їдальні закладу: придбання сучасної техніки, що дозволить
створити комфортні умови дня організації правильного та раціонального
харчування школярів, приготування здорової їжі для дітей та збереження їх
здоров’я. Використання нового обладнання буде сприяти покращенню умов
роботи кухарів.
«Дизайн у стилі НУШ: облаштування осередку художньо-творчої
діяльності учнів».
Автор проєкту: Наталія Дробязко
Бюджет: 117 000,00 грн

Реалізація даного проекту забезпечить безкоштовний доступ учнівського
колективу школи І ступеня, що становить більше 60% дітей молодшого
шкільного віку міста. Шафи з поличками для зберігання приладдя з художньотворчої діяльності учнів, придбані за рахунок проєкту, будуть у вільному
доступі для молодших школярів, а також сприятимуть естетичному
облаштуванню класних кімнат.
Серед головних вимог до шкільних меблів для НУШ є ергономічність,
безпечність, а також фіксовані розмір, форма, вага, міцність та визначені
кольори. Також усі меблі в класі повинні обов’язково відповідати вимогам
Закону України «Про безпечність нехарчової продукції». Усі речі в класі мають
бути виготовлені з дозволених МОЗ України матеріалів.
«Магія світла»
Автор проєкту: Юлія Краснолуцька
Бюджет: 193 500, 00 грн
Під час проведення будь-якого масового заходу, на відкритій території чи в
приміщенні, неабияку роль відіграє світлове оформлення. Світло, в комбінації
з музикою та грою артистів, створює певний емоційний фон, доповнює бачення
загальної картини та здатне викликати особливі переживання глядача (іншими
словами: світло є частиною режисерської задумки).
Придбання професійного сценічного світлового обладнання дасть можливість
проводити та реалізовувати культурно-мистецькі проєкти, фестивалі, конкурси,
концерти на більш сучасному, якісному та професійному рівні. А це, в свою
чергу, сприятиме культурному збагаченню та поліпшенню якості надання
громадянам культурних послуг, які відповідають високим професійним та
естетичним нормам, що би задовольнило мистецькі потреби усіх вікових
категорій.
У 2020 році було реалізовано чотири проєкти – переможці громадського
бюджету:
1. «Інтерактивна підлога» - сучасне інноваційне диво! /Упровадження
проекційної системи навчання, що сприяє розвитку здібностей
дошкільників/.
Відповідно по проєкту придбано комплект інтерактивної проекції (105 000,00
грн) та встановлено в ДНЗ «Теремок».
2. «Організація сучасного предметно-розвивального середовища як
запорука різнобічного розвитку дітей дошкільного віку».

По проєкту придбано ігрове обладнання, яке встановлено на території ДНЗ
«Малятко» (198 650,00 грн).
3. «Комп’ютеризована шкільна бібліотека – це оперативне і повноцінне
забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та
інших потреб користувачів бібліотеки».
По проєкту придбано та передано у бібліотеку ЗОШ №2 необхідне
комп’ютерне обладнання (близько 34 228 грн).
4. «Оновлення комплекту звукопідсилюючої апаратури для організації
виховного процесу у школі та всебічного розвитку учнів».
По проєкту придбано та передано у ЗОШ №1 акустичну апаратуру (98 880грн).
У 2021 році конкурс проєктів громадського бюджету буде запроваджений по
всій громаді. Запрошуємо взяти участь. Чекаємо громадян з цікавими
пропозиціями.
Участь у проєктах
У 2020 році Заводська міська рада взяла участь в обласному конкурсі проєктів
розвитку територіальних громад Полтавської області.
На конкурс був поданий проєкт «Підвищення безпеки життя, зменшення
ризику виникнення природних техногенних катастроф на території Заводської
міської ради», який пройшов конкурсний відбір. У 2021 році на реалізацію
цього проєкту з фонду обласної ради в бюджет нашої громади надійде
600 000грн; 1 700 000 грн закладено в міському бюджеті.
Загальна вартість проєкту 2 220 000 грн.
Метою проєкту є створення умов в Заводській громаді для зменшення ризику
виникнення аварій природного характеру і надзвичайних ситуацій та
досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків,
забезпечення Заводської міської ради високонадійним технічним засобом:
автогідропідйомником Comet 19, з установкою на шасі Iveco Daily, для
недопущення та ліквідації наслідків природних лих та надзвичайних ситуацій.

Міський бюджет: доходи та видатки
До доходної частини міського бюджету м. Заводське за 2020 рік надійшло
35 624 332 грн , що становить 96% до затвердженого плану.
Власні доходи 35 624 332 грн (загальний фонд 32 692 447 грн, спеціальний
фонд 2 931 885 грн).
Офіційні трансферти 9 680 203 грн:
- на 8 973 115 грн (за рахунок субвенції з районного бюджету);

- на 55 350 грн (за рахунок субвенції з державного бюджету особам з
особливими освітніми потребами (інклюзія).
У загальному обсязі надходжень першість (29%) належить орендній платі за
землю з юридичних осіб – 10 657 517 грн;
Інші суттєві джерела доходу:
1. Земельний податок з юридичних осіб - 3 550 231 грн (9,5%);
2. Акцизний податок - 2 915 507 грн (8 %);
3. Єдиний податок з фізичних осіб – 3 416 998 грн (10%);
4. Податок на нерухоме майно –374 897 грн (1%).
Найбільшими платниками за землю в 2020 році були:
1. ТзОВ «РАЙЗ – ЦУКОР» - 4 631 633 грн;
2. ТОВ «Елеватор - Агро» - 1 671 119 грн;
3. ПрАТ «Склоприлад» - 983 834 грн;
4. ПАТ «Укртелеком» - 190 589 грн;
5. ТОВ «Лохвицький комбікормовий завод» - 563 495 грн;
6. ТзОВ «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» - 318 000 грн;
7. ПрАТ «Європа Транс Агро» - 369 000 грн;
8. ФОП Антоненко В.П. – 406 778 грн;
9. УАСП ТОВ «КАІС» - 384 000 грн;
10. ПП «Компанія «Надежда» - 202 659 грн;
11. ТОВ «Агросервіс» - 153 168 грн;
12. ЧТК «Анкор» - 118 363 грн;
13. ТДВ «Червонозаводський хлібозавод» - 265 969 грн.

Видатки
На видаткову частину бюджету спрямовано 36 117 910 грн, що становить
90,8% до затверджених бюджетних призначень.

Із загальної суми видатків це:
- кошти міського бюджету – 27 089 445 грн;
- субвенції з бюджетів інших рівнів 9 028 465 грн.

Фінансування основних галузей:
Освіта
На утриманні громади міста перебували ДНЗ «Теремок» та «Малятко», в
яких функціонує 11 груп (ДНЗ «Теремок -4, ДНЗ «Малятко» - 7). Кількість
дітей по дитячих садках на кінець року 212 чол. на початок року було 233.
Утримання ДНЗ здійснювалися за кошти міського, районного бюджетів
та батьківської плати за харчування.
Пільгами на харчування користувалися 48 дітей з малозабезпечених сімей
(100% оплата за харчування за рахунок бюджету міської ради).
Вартість утримання 1 дитини у 2020 році становила 20 грн.
З міського бюджету на утримання ДНЗ витрачено 10 140 365 грн, в тому
числі з районного бюджету 7 549 830 грн та міського бюджету 2 590 535 грн.
Використано 184 756 грн на харчування дітей у ДНЗ за рахунок коштів батьків.
В 2020 році крім витрат на утримання проведено ряд ремонтних робіт та
придбання інвентарю.
Проведено:
- приміщення ДНЗ «Малятко» обладнано системою протипожежного захисту
-автоматичною пожежною сигналізацією;
- дерев’яні елементи горищного покриття (крокви, лати) будівлі ДНЗ
«Малятко» оброблено засобом вогнезахисту;
- заміну газових лічильників топкової ДНЗ «Теремок»;
- оброблення
даху
протипожежною
сумішшю,
технічний
огляд
вогнегасників, монтаж пожежної сигналізації ДНЗ «Теремок»;
- частковий ремонт двох туалетних кімнат ДНЗ «Теремок»;
- ідентифікацію приміщень ДНЗ «Теремок».
Придбано для ДНЗ «Теремок»
- кухонне обладнання відповідно до вимог системи НАССР;
- матеріали для поточного ремонту;
- канцтовари;
- засоби індивідуального захисту у зв’язку з пандемією COVID-19.
Придбано для ДНЗ «Малятко»:
- стелажі виробничі з оцинкової сталі;
- стіл виробничий з нержавіючої сталі;
- мийки трьохсекційні;

- посуд та кухонний інвентар щодо впровадження системи хассп;
- набір дощок обробних , лотки – контейнери, набори відро з віджимом та
швабра, совки та щітки;
- засоби індивідуального захисту, дезінфікуючі засоби та антисептики;
-матеріали для поточного ремонту( фарба, цемент, вапно, сатенгіпс, щітки,
розчинник);
- миючі засоби;
- канцтовари.

-

-

Здійснено для обох ДНЗ:
обслуговування сайту ДНЗ; передплату фахових видань; оплату курсів
підвищення кваліфікації педагогічних працівників та участь у освітніх
заходах: «Міжнародна школа медіаосвіти», «Методично-освітня сесія
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної
освіти»;
поточний ремонт газового обладнання вузла обліку газу (заміна лічильника)
в теплогенераторній ДНЗ «Малятко»;
врізка газопроводу ДНЗ «Малятко»;
поточний ремонт газового обладнання вузла обліку газу (заміна лічильника)
в теплогенераторній ДНЗ «Теремок»;
врізка газопроводу ДНЗ «Теремок»;
поточний ремонт електричних мереж теплогенераторної ДНЗ «Теремок».

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. З 01.01.2021 року всі
школи міста та сіл (ОЗ «Заводська ЗОШ I-III ст. №1», Заводська ЗОШ I-III ст.
№2, Пісківська ЗОШ І - ІІІ ст., Бодаквянський навчально-виховний комплекс
«ЗОШ I-III ступенів»), які ввійшли в нашу громаду підпорядковані відділу
освіти виконавчого комітету Заводської міської ради та утримуються за
рахунок міського бюджету
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. У 2020 році були виконані наступні роботи:
- вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій даху АЗПСМ № 1 на суму
24824,78 грн;

- встановлення системи протипожежного захисту АЗПСМ № 1 на суму
118843,05 грн;
- поточний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі в АЗПСМ № 1 на
суму 20 000,00 грн;
- поточний ремонт приміщення АЗПСМ № 1 (рентгенкабінет) на суму
125 118,00грн;
- поточний ремонт системи вентиляції АЗПСМ №1 на суму 50 353,70 грн;
- працівниками КП «Комунсервіс» встановлено пандус в будинку 1 по
вул. Озерна (аптека та АЗПСМ №2)
- придбано препаратів інсулінів для хворих на цукровий діабет на суму
20 000 грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
На комплексну програму соціального захисту населення у 2020 році було
виділено 879 807 грн.
За рахунок цієї програми надавалася допомога громадянам, які
потребують значних коштів на лікування, або опинилися у складних життєвих
обставинах; дітям – сиротам.
З програми соціального захисту у 2020 році виплачені кошти для
відзначення випускників шкіл та коледжу, які закінчили навчальні заклади з
відзнакою; для участі школярів та студентів в олімпіадах, конкурсах, школах,
форумах.
За рахунок програми соціального захисту виплачена допомога:
Учасникам ООС на сході України до Дня захисника України – 62 000
грн. (по 1 тис грн кожному);
учасникам ліквідації на ЧАЕС 1 та 2 категорії – 50 000 грн. (по 1 тис грн
кожному);
учасникам бойових дій на території інших держав та вдовам– 44 000 грн.
(по 1 тис грн кожному);
учасникам війни (1941 1945 р.р.) – 12 000 грн. (по 2 тис грн кожному).
Допомагаємо мешканцям громади у питаннях оформлення субсидій.
Близько 1426 сімей отримують субсидію. На сьогоднішній день створено
відділ соціального захисту населення та Службу у справах дітей, працівники
цих структур створили базу для ведення обліку громадян, які користуються
державними пільгами і гарантіями.
Культура та мистецтво
В місті працюють два будинки культури На їх утримання з міського
бюджету витрачено 2 193 304 грн., в тому числі субвенція з районного
бюджету 1 130 360 грн.
У МБК №1 діти безкоштовно займаються хореографією, вокалом, грою
на духових інструментах, театральним мистецтвом, декоративно-прикладним
мистецтвом. Учасниками гуртків та студій є 63 дітей; учасниками аматорських
колективів є 95 дорослих громадян міста. Учасники художньої самодіяльності

міських Будинків культури брали участь у різноманітних конкурсах та
фестивалях.
Заклади культури беруть участь у мистецьких конкурсах та фестивалях і
забезпечують проведення міських культурно – масових заходів та свят.
У 2020 році МБК №1 та МБК №2 проведено 88 мистецьких заходів на
різну тематику.
Фізична культура і спорт
З міського бюджету у 2020 році на фінансування програм по підтримці фізичної
культури і спорту виділено 335 000,00 грн.
В місті були реалізовані різні спортивні програми:
1. Розвиток настільного тенісу;
2. Розвиток міні-футболу;
3. Розвиток аматорського футболу. З 14.06 по 24.10.2020 року міська футбольна
команда «Харчовик» приймала участь у Першості та Кубку Полтавської
області з футболу.
4. Розвиток та підтримка
спортсменів бойового мистецтва «Дракон»,
тхеквондо, муай-тай, кікбоксингу. Спортсмени взяли участь у чемпіонаті
Кіровоградської області з таеквондо гтф.
5. Розвиток боксу. Боксери були учасниками чемпіонатів з боксу містах
Харкові, Полтаві, Києві.
Земельні питання та містобудування
В галузі земельних питань протягом року за підсумками розгляду заяв та
клопотань фізичних та юридичних осіб вирішено наступні питання:
1.Надано 54 дозволи щодо розробки документації із землеустрою;
2. Затверджено 45 документацій із землеустрою;
3. Вилучено 8 з користування та надано 28 земельних ділянок в користування
на умовах оренди;
4. Передано у власність на підставі приватизації 25 земельних ділянок згідно
переліку, визначеного статтею 121 Земельного кодексу України;
5. Передано 1 ділянку в постійне користування;
6. Продано 10 земельних ділянок з категорії земель промисловості, транспорту
та торгівлі;
7. Зменшено ставку орендної плати 16 користувачам земельних ділянок (в
зв’язку з відсутністю господарської діяльності);

8. Встановлено 3 організаціям пільги зі сплати земельного податку.
В галузі містобудування протягом року вирішувалися наступні питання:
1.Встановлено розмір кошторисної заробітної плати в будівництві на 2020 рік;
2.Надано 3 дозволи на виготовлення проєктно-кошторисних документацій на
будівництво об’єктів (поточний, капітальний ремонти, реконструкція, нове
будівництво) незалежно від форм власності;
3. Погоджено 3 землекористувачам встановлення малих архітектурних форм
(вбиральня, паркани);
4.Надано 14 дозволів на підключення користувачів до централізованих мереж
водопостачання та водовідведення та 2 дозволи на влаштування герметичних
септиків для відведення стічних вод;
5.Розглянуто 10 звернень щодо присвоєння та зміни номерів поштових адрес
об’єктів нерухомості, розташованих на території міста;
6. Затверджено тарифи для КП «Комунсервіс» у сфері водопостачання та
водовідведення;
7. Призначено за результатами конкурсу управителя багатоквартирних
будинків у м. Заводське.
8. Продовжено дію 3 дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території
м. Заводське.
9. Затверджено заходи з Цивільної оборони на 2020 рік.
10. Виготовлено технічні документації з нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів м. Заводське та с. Вишневе на суму 102 175,22 грн;
11. Послуги з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна на суму
6 466,00 грн;
12. Послуги з технічного нагляду за будівництвом об’єктів на суму 31 244,00
грн;
13. Поточний ремонт приміщення по вул. Полтавській, 4/16, м. Заводське на
суму 49 295,00 грн.
14. Виготовлено проєктно-кошторисних
документацій по об’єктах
будівництва на суму 81524,05 грн по наступних об’єктах:
- Будівництво водогону по вулиці Польова в м. Заводське, Лохвицького
району, Полтавської області;
Поточний ремонт Меморіалу Пам’яті по вул. Матросова, 15д,
м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської області.
Проведено експертизу вказаних документацій на суму 14 784,00 грн.
У 2020 році Заводська міська рада працювала над наступними проєктами:
1. Добудова навчального корпусу А Опорного закладу «Заводська ЗОШ I-III
ст. №1» по вул. Шкільній, 1б, м. Заводське, Лохвицького району
(співфінансування в сумі 3 332 773,30 грн) 28 січня 2021 року була введена в
експлуатацію. Школа передана нашій територіальній громаді. Знаходиться
на балансі відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради.
2. Будівництво водогону по вулицях Польовій, Кирпоноса.
Водогін введений в експлуатацію (769 362,00 грн.)
3. Проведено поточний ремонт Меморіалу Пам’яті по вул. Матросова, 15д на

суму 184 984,00 грн. Виконано наступні роботи:
демонтовано близько розташовані до пам’ятника зелені насадження з метою
уникнення подальшої руйнації споруди внаслідок пошкодження
кореневищами дерев;
капітально відремонтовано дві стели з нанесенням сучасних оздоблювальних
матеріалів та відновлено оздоблення постаменту пам’ятника;
встановлено на стели нові меморіальні дошки з оновленням тематики для
вшанування воїнів, які захищали вітчизну в роки Другої світової війни,
виборювали незалежність України у ХХ столітті та брали участь у
проведенні міжнародних операцій з підтримки миру і безпеки та пам’яті
жертвам Чорнобильської катастрофи.
поліпшено благоустрій території Меморіалу шляхом вертикального
планування земельної ділянки для покращення водовідведення, а прилеглу
до Меморіалу територію вимощено тротуарною плиткою з облаштуванням
квіткової клумби.
Благоустрій міста
Відповідно до рішення виконавчого комітету від 17.03.2020 року за № 29 з 17
березня по 31 травня 2020 року в місті Заводське проводилися заходи по
благоустрою та озелененню території міста. Проведено двомісячник чистоти та
благоустрою.
Проведена робота
сміттєзвалищ.

по

очистці

території

міста

від

несанкціонованих

Працівниками відділу благоустрою міської ради та КП «Комунсервіс»
було зібрано та вивезено на полігон ТПВ 220 несанкціонованих сміттєзвалищ
(у межах смуг вулиць та доріг міста - 170, на прибудинкових територіях - 50).
Обсяг зібраного та вивезеного на міське сміттєзвалище сміття становить 3000
м3.
Видалено близько сорока старих, уражених омелою та таких, які
загрожують життю людей та будівлям, дерева. Проведена обрізка близько 300
сухостійних, вражених омелою дерев (паркова зона міського стадіону, паркова
зона спиртового комбінату,
ПрАТ «Склоприлад», міських кладовищах,
вулицях міста).
Проведено скошування трави та карантинних рослин на узбіччях доріг,
тротуарів, в міських парках, на дитячих майданчиках, стадіонах, вулицях
(близько 90000 м2).
Проведено очистку та побілку парканів, бордюрів, очистку декоративних
водойм;
По вулицях міста відремонтовані лавки, встановлені нові урни для сміття

(Матросова, Озерна, Полтавська).
Проведено ремонт дитячих майданчиків (вул. Матросова, просп. Миру, вул.
Озерна, вул. Жукова).
Також було проведено очищення від сміття та мулу водовідвідних лотків по
території міста (вул. Проектна, I пров. Садової, вул. Матросова). Очищено від
сміття берег річки Сула.
Проведено озеленення міста: висаджено близько 200 шт. різних порід дерев, 50
кущів.
Придбано саджанців різних порід на суму 23 240,00 грн, які висаджені в зоні
відпочинку громадян по вулиці Матросова.
У весняний період проведено ремонт пам’ятників на території міста (вул.
Жукова, Озерна, Матросова), ремонт малої архітектурної форми (знак
«Заводське» вул. Ватутіна) та дорожнього знаку «Заводське» (вул. Полтавська).
Проведені ремонтні роботи автобусних зупинок по місту (вул. Ватутіна,
Полтавська).

Поводження з твердими побутовими відходами
Централізованим вивезенням ТПВ охоплено:
2220 абоненти (населення кооперативів, приватного сектора)
10 бюджетних установ
76 інші споживачі.
За 12 місяців поточного року вивезено 8,62 тис.м3 сміття, надано
послуг на суму 556,1 тис.грн, заборгованість споживачів складає – 60,9 тис.
грн.
На виконання Закону України «Про відходи вивезення ТПВ з території
громад проводиться на конкурсній основі. В громадах м.Заводського, с.Піски,
с.Бодаква, були оголошені конкурси на виконавця послуг з вивезення ТПВ. За
результатом конкурсу КП «Комунсервіс» визнано переможцем.
Комунальне підприємство згідно графіка та за заявками надає послуги з
вивезення ТПВ мешканцям та установам територіальних громад с.Піски,
с.Бодаква, с.Хрулі, с.Пісочки.
Кількість контейнерів по громадах становить :
- м.Заводське – 121 шт. ємкістю – 1,1 м3
- с.Піски – 17 шт. ємкістю – 1,1 м3, 90 шт. – 0,12 м3 ;
- с.Бодаква - 16 шт. ємкістю – 1,1 м3, 50 шт. – 0,12 м3 ;
- с.Хрулі - 1 шт. ємкістю – 1,1 м3; 5 шт. – 0,12 м3 ;
- с.Пісочки - 1 шт. ємкістю – 1,1 м3.
Придбано сміттєвоз СБМ – 301 – 2, об’ємом 11,5 м3 на шасі автомобіля МАЗ
(вартість 1 500 000 грн).
Завершуються роботи по облаштуванню огорожі сміттєзвалища, довжиною,
180м.

Проведено завіз землі та планування сміттєзвалища для попередження підпалів.
Посилено охорону полігону ТПВ, організовано щоденний контроль на звалищі
(працює 2 працівника).

Робота Червонозаводського комунального ринку
Відповідно Статуту ринок реалізовує свої послуги за цінами,
затвердженими рішенням виконавчого комітету Заводської міської ради.
Так в 2020 році рішенням виконавчого комітету №9 від 21/01/2020р.
вартість послуги по утриманню одного торгового місця була погоджена в
розмірі 9,00 грн (одне торгове місце - це 2 квадратих метра ).
На території, яка виділяється в суботні дні для проведення торгівлі
продовольчими і промисловими товарами розміщується в середньому 200 220 торгових точок ,що дорівнює приблизно 420-500 торгових місць. Влітку і
частково весною і восени цей показник був більший за рахунок збільшення
торгових точок по продажу молодняка птиці, городньої розсади та овочів і
фруктів.
За підтримки Заводської міської ради місцевим дрібним виробникам
сільськогосподарської
продукції
власного
виробництва (пенсіонерам)
дозволили продавати безкоштовно. А таких продавців налічується 30 – 40
чоловік.
Ще однією перевагою ринку є робота м'ясо-молочного павільйону, де
покупці
мають можливість придбати
цю продукцію від самого
товаровиробника.
Вся продукція проходить відповідні
перевірки
ветсанлабораторії.
Реалізація живої худоби, птиці, кормів, домашніх тварин, посадкового
матеріалу, плодово-ягідних культур, овочевої і квіткової розсади , а також
с/г продуктів проводиться у спеціально відведених місцях з обов’язковим
дотриманням санітарно – епідеміологічних вимог та норм карантинних
заходів.
Виконання міської програми «Правопорядок»
У період з 01.01.2020 по 30.12.2020 членами МГО «Правопорядок»
проведено 800 чергувань, які здійснювались у вихідні і святкові дні.
Проводилась охорона громадського порядку під час проведення міських
святкових заходів і футбольних матчів. Для чергувань задіяні чотири члени
громадського формування правопорядок.
Під час чергувань велась профілактична робота з неповнолітніми по
дотриманню режиму перебування на території міста у вечірній час, розпивання
спиртних напоїв.

Патрулювання здійснювалось по маршрутах затверджених апаратом
міської ради. Особлива увага зверталась на збереження комунальної власності
міста.
Під час чергувань з працівниками Лохвицького МПУМВС проводилась
профілактична робота з водіями скутерів і мопедів, які порушували правила
дорожнього руху; робота по охороні громадського порядку.
По суботах відбувалися чергування на міському комунальному ринку, під
час яких здійснювали контроль по дотриманню карантинних вимог.
Систематично припиняли порушення санітарних норм на р. Сула та р.
Артополот (прання коврів, брудного одягу), а також проводились
профілактичні бесіди про недопущення розпиття спиртних напоїв поблизу
місць масового відпочинку громадян.
Сумісно з працівниками поліції систематично проводяться рейди на
рахунок виявлення та документування випадків незаконного обігу наркотичних
речовин.
Виконання міської програми «Вуличне освітлення».
З початку року виконано робіт з поточного ремонту вуличного освітлення
на суму 399 тис.грн., якими охоплені такі вулиці: Ватутіна, Озерна, Шкільна,
Проектна,
проспект
Миру,
Шевченка,
Яблунева,
Технологічна,
туп.Привокзальній.
Встановлено 18 опор ПЛ.
Прокладено 2,2 км СІП .
Замінено 198 ліхтарів та 209 ламп на енергозберігаючі.
Замінено 3 таймери у шафах обліку.
Добавлено 45 світлоточок.
Капітальний та поточний ремонт шляхів,
тротуарів та встановлення дорожніх знаків.
У 2020 році у місті:
- виконано поточний ремонт 2718 м2 твердого покриття на 38 дорогах
міста на суму1 379 205,00 грн по наступних вулицях: П.Мирного, Матросова,
Полтавська, Шкільна, Проектна, Робітнича, Озерна, 8 Березня, Високовальтна,
Гагаріна, Гайова, Лісна, Маяковського, Перемоги, Виноградна, Садова, Франка,
Абрикосова, Чехова, Шевченка, Вишнева, Весела, Мирна, Якубовського,
Дружби, туп. Привокзальний, Котляревського, Лермонтова, Першотравнева,
Академіка Пономаренка, Привокзальна, Пушкіна, Чернишевського, Жукова,
Польова, Л.Українки, проспект Миру, пров. Л.Українки, переїзд 126 км ПК 9,
проїзд до ПрАТ «Склоприлад», Степова (в районі з/д переїзду);

- нанесено розмітку працівниками відділу благоустрою по вулицях
Полтавській, Матросова, Шкільній;
- проведено поточний ремонт дорожніх знаків (украплення, фарбування);
- виготовлена кошторисна документація на поточний ремонт доріг згідно
дефектних актів по наступних вулицях: П.Мирного, Матросова, Полтавська,
Шкільна, Проектна, Робітнича, Озерна, 8 Березня, Високовальтна, Гагаріна,
Гайова, Лісна, Маяковського, Перемоги, Виноградна, Садова, Франка,
Абрикосова, Чехова, Шевченка, Вишнева, Весела, Мирна, Якубовського,
Дружби, туп. Привокзальний, Котляревського, Лермонтова, Першотравнева,
Академіка Пономаренка, Привокзальна, Пушкіна, Чернишевського, Жукова,
Польова, Л.Українки, проспект Миру, пров. Л.Українки, переїзд 126 км ПК 9,
проїзд до ПрАТ «Склоприлад», Степова (в районі з/д переїзду).
Збудовані паркувальні майданчики для автомобілів по вулиці Матросова
(за кошти спонсорів). Паркувальні місця вимощені тротуарною плиткою,
площею 460 м2.

Водопостачання та водовідведення
Виконано робіт на суму 183,00 тис.грн по заміні ділянки трубопроводу
довжиною 250 м по вул. Робітничій. Освоєно 163,3 тис.грн на поточний ремонт
свердловини 680-В по заміні насосного обладнання та водопідйомних труб.
Протягом року вчасно проводились аварійно-відновлювальні роботи на
мережах водовідведення. Апаратом високого тиску типу «Шторм» надано
допомогу по прочищенню 300 м/п трубопроводів.
Робота міської ради та виконавчого комітету
Заводська міська рада працювала у складі 26 депутатів. За звітний 2020
рік проведено 14 пленарних засідань. Всі питання було попередньо розглянуто
на засіданнях профільних комісій та обговорені на колегіях ради. У 2020 році
рада розглянула 369 життєво важливих питань та прийняла відповідні рішення.
Значна частина з них відображала проблеми і побажання наших
громадян. 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 здійснював
виконавчий комітет Заводської міської ради в кількості 12 чоловік, який у 2020
році провів 12 засідань та прийняв 121 рішення.

Апарат управління виконкому працював над виконанням рішень, в тому
числі покращенням якості надання адміністративних послуг.
У 2020 році до міської ради надійшло 21 заяв, скарг; звернень - 1445.
Актуальними питаннями були: надання земельних ділянок, набуття права
власності на землю шляхом приватизації, питання житлово–комунального
господарства, благоустрою, соціальної допомоги та субсидій.
Надаються послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень. Здійснено - 355 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 530 послуг.
Проводиться реєстрація актів цивільного стану.
Зареєстровано:
- народжень – 21 дітей (у 2019 – 15) (хоча таку дію можуть виконувати і в
пологовому закладі);
- смертей – 155 громадян (в 2019році - 122).
- реєстрація шлюбу –9 пар (в 2019 році – 14).
У 2020 році у місті народилося – 27 дітей (в 2019 році – 38).
Населення міста складає близько 8 200 громадян. Сьогодні наша громада
складає близько 11675 громадян.
Шановна громадо, насправді ми маємо значний базовий потенціал:
- землі промисловості та сільськогосподарського виробництва;
- промислові підприємства, мале підприємництво;
- навчальні заклади: не тільки школи, а й ті що надають професійну
освіту та готують молодших спеціалістів;
- різноманітну соціальну інфраструктуру та інше.
А також ми маємо значний людський потенціал, завдання якого втілити в життя
задумане.
Тож гуртуймося у своїй відповідальності та любові до рідної громади.

