
Інформація
„Про підсумки виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Прилуки за 2018 рік"

Промисловість

    Однією  із  основних  сфер  економіки  міста,  що  забезпечує  зайнятість
працездатного  населення,  наповнення  бюджету  міста  Прилуки,  є  промислове
виробництво. 

Впродовж  останніх  років  у  місті
зберігалась позитивна динаміка зростання
рівня реалізації промислової продукції.  За
2018  рік  підприємства  міста  реалізували
промислової продукції (товарів, послуг) на
11  млрд.  133,8   млн.  грн.,  що  становить
30,9% загальнообласного обсягу реалізації.

Як  і  в  попередні  роки,  найбільша
частка  обсягів  реалізованої  продукції
промисловості  міста  зосереджена  на
підприємствах  переробної  промисловості,
серед  яких  переважає  виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів.  У  розрахунку  на  1  особу
населення  обсяг  реалізації  становив
206,4 тис. грн. (в області —  35,8 тис. грн.).

Позитивних темпів росту виробництва промислової продукції в порівнянні
з минулим роком досягли такі галузі промислового комплексу міста, як легка та
харчова промисловість, виробництво поліграфічної продукції та офісних стільців.

Підприємство з виробництва тютюнових виробів — ПрАТ "А/Т тютюнова
компанія  "В.А.Т.-Прилуки",  що  виробляє  більше  10  всесвітньовідомих  марок
сигарет, за 2018 рік виробило 20035,7 млн. шт. сигарет, що на 12,2% менше, ніж
за 2017 рік. 

Добувна промисловість — ПАТ "Укрнафта" НГВУ "Чернігівнафтогаз"  у
2018 році продовжило щорічну тенденцію спаду виробництва, зменшивши обсяги
на 1,8% в порівнянні з минулим роком. Сьогодні на порядку денному — технічна
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модернізація  існуючих  потужностей,  стабілізація  рівнів  видобутку  нафти,
нарощування  та  зміцнення  сировинної  бази.  В  експлуатації  знаходяться
свердловини  яким  вже  35-60  років,  що  потребує  значних  коштів  на  ремонт.
Інвестицій потребує і розширення пошукових робіт.

Машинобудівна галузь  — ПАТ "Завод "Будмаш" у 2018 році не вдалося
досягти минулорічного показника з виробництва промислової продукції на 9%.  

Хімічна  галузь  міста  —  ДП  "Пластмас"  ТОВ  ТД  "Пластмас-Прилуки"
працювало стабільно,  але обсяги виробництва за  2018 рік в порівнянні  з  2017
роком зменшилися на 3,1%.

З  позитивними  показниками  спрацювали  підприємства  легкої
промисловості:
   - ПрАТ "Прилуцька швейна фабрика" спрацювала добре, збільшивши обсяги за
2018 рік на 78%, що є  результатом виходу підприємства на інші ринки збуту
продукції;
  -  підприємство з  іноземними інвестиціями —  ТОВ "Алітоні" збільшило свої
обсяги  на  18,5%.  Підприємство  планує  вкласти  значні  інвестиції  у  розвиток
виробництва: планується будівництво нових виробничих цехів, що в подальшому
потребуватиме додатково 200 робочих місць;
   - ТОВ "Прилуцька швейна фабрика "Корона" працювала стабільно, наростивши
обсяги виробництва на 4%. Підприємство й надалі може працювати у дві зміни,
але головна проблема – відсутність швачок.

Потужне  підприємство  харчової  галузі  Прилуччини  ПрАТ  "Прилуцький
хлібозавод",  яке  має  статус  агропромислового комплексу,  за  підсумками
2018 року наростило обсяги виробництва продукції на 6%.

ТОВ "Янг Україна", яке наразі є одним із найбільших виробників офісних
крісел,  стільців та комплектуючих в Україні,  а  також активним експортером в
країни ЄС, за 2018 рік збільшило обсяги виробництва на 32%.

КП "Прилуцька міська  друкарня" Чернігівської  обласної  ради  збільшило
свої обсяги на 3%.
      Міська влада тримає на постійному контролі ситуацію, яка складається на
підприємствах  міста.  Основними  проблемами,  які  на  сьогодні  стримують
розвиток  промислових  підприємств,  є  труднощі  з  реалізацією  продукції
(зменшення  ринків  збуту  та  відсутність  замовлень),  труднощі  з  обіговими
коштами, відсутність кредитування через банківську систему, підвищення цін на
енергоносії, недостача кваліфікованих робітничих кадрів. 

Капітальні інвестиції

За січень-вересень 2018 року, в порівнянні з січнем-вереснем 2017 року,
капітальні інвестиції в промисловий комплекс міста зросли більш, ніж у 2 рази.
Так,  за  статистичними  даними  за  9  місяців  2018  року  підприємствами  та
організаціями  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування  освоєно  875  млн.  грн.
капітальних  інвестицій. Це  становить  15,7%  загального  обсягу  інвестицій  в
області. На одну особу населення освоєно   15913,2 грн. капітальних інвестицій (в
області  —  5486,4  грн.,  м.  Чернігів  —  3605  грн.,  м.  Ніжин  —  1642,9  грн.,
м. Н.-Сіверський — 1975,4 грн.). 
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Розширення  виробничих  потуж-
ностей  Прилуцької  фабрики  матиме
позитивні  результати  для  економіки
Прилук та України в цілому, завдяки новим
робочим місцям, розміщенням додаткових
замовлень  серед  українських  підрядників,
збільшенням  податкових  відрахувань  до
місцевого та національного бюджетів. Так,
ПрАТ  "А/Т  тютюнова  компанія  "В.А.Т.-
Прилуки"  за  2018  рік  освоїло  понад
858,6  млн.  грн.  капітальних  інвестицій,  в
т.ч.  833,6  млн.  грн.  на  оновленню  парку
виробничих  машин  для  фільтрової  та
сигаретної дільниці, 13,8 млн. грн. — на модернізацію системи вентиляції, 11,2
млн. грн. – на будівництво добудови до тютюнового та сигаретного цехів.  

Будівельна діяльність 

Обсяг виробленої будівельної
продукції  (виконаних  будівельних
робіт)  підприємствами  міста  за
2018 рік становить 254,7 млн. грн.,
що  складає  21,2%  загального
обсягу  робіт  по  Чернігівській
області.  Будівельники  м. Прилуки
та  м. Чернігів  забезпечили  88,3%
загальнообласного  обсягу  вико-
наних робіт.

За  2018  рік  за  рахунок
будівництва  нових  житлових
будинків та розширення існуючого
житлового  фонду  в  м. Прилуки

прийнято в експлуатацію житла загальною площею 1694 м2  (1,7% від загальної
площі  прийнятого  в  експлуатацію  житла  в  області).  Обсяг прийнятого  в
експлуатацію житла порівняно із 2017 роком зменшився на 49,2%. 

Середньомісячна заробітна плата

У ІV кварталі  2018  року  на  підприємствах,  в  організаціях  та  установах
м. Прилук (з кількістю найманих праців-ників 10 осіб і більше) були зайняті в
середньому  12135 штатних  працівників,  що  становить  6,6%  всіх  штатних
працівників Чернігівщини. 
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Середньомісячна  заробітна  плата
одного штатного працівника по місту за  ІV
квартал 2018 року становила 7966 грн.,  що
на  5,6%  перевищує  середньообласний
показник  (7545  грн.).  В  порівнянні  з
відповідним  періодом  минулого  року
заробітна плата зросла на 20,6%.

За  розміром  заробітної  плати  у
ІV кварталі  місто Прилуки серед  районів  і
міст  обласного  значення  посідає  7  місце.
Місто  Прилуки  випередили  Варвинський
(10336  грн.),  Корюківський  (9522  грн.),
Ріпкинський   (9485  грн.),  Бобровицький
(9200  грн.),  Бахмацький  (8135  грн.)  та
Прилуцький (8125 грн.) райони. 

Станом на 1 січня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати на
економічно-активних підприємствах міста відсутня.

Проводиться  робота  по  удосконаленню  організації  праці  та  підвищення
рівня її оплати. Стан додержання законодавства про працю в частині мінімальних
державних гарантій в оплаті праці здійснюється шляхом обстежень підприємств,
установ  та  організацій  міста  спеціалістами  управління  праці  та  соціального
захисту  населення  міської  ради.  Протягом  року  здійснено  42  обстеження,  за
результатами  яких  керівникам  надано  167  рекомендацій  щодо  усунення
виявлених  порушень  законодавства  про  працю,  з  них  74  рекомендації  щодо
усунення  та  недопущення  в  подальшому  порушень  державних  мінімальних
гарантій  в  оплаті  праці.  Спеціалістам  обстежених  підприємств  надавалась
практична  допомога  з  питань  законодавства  про  оплату  праці,  про  відпустки,
застосування  погодинної  оплати  праці,  запровадження  підсумованого  обліку
робочого часу, заповнення статистичної звітності та ін.

Вживаються  заходи,  направлені  на  підвищення  рівня  оплати  праці,
удосконалення  соціально-трудових  відносин  через  механізм  колективних
договорів.  При  повідомній  реєстрації  колективних  договорів  підприємств,
організацій  та  установ  міста  перевіряється  стан  дотримання  законодавчо
встановленого  рівня  мінімальної  заробітної  плати,  міжкваліфікаційних  та
міжпосадових  співвідношень  в  оплаті  праці,  рекомендованих  Генеральною  та
галузевими угодами, а також дотримання чинного законодавства щодо пільг та
компенсацій  працівникам,  зайнятих  на  роботах  з  важкими  та  шкідливими
умовами  праці.  Сторонам  договору  вносяться  рекомендації  щодо  перегляду
положень  колективного  договору,  прийнятих  з  порушенням  трудового
законодавства, збільшення фонду оплати праці відповідно до збільшення обсягів
виробництва,  тощо.  Станом  на  01.01.2019  в  управлінні  зареєстровано  253
колективні договори, що на 4 од. (1,6%) більше, ніж на відповідну дату минулого
року.  За  звітний період  зареєстровано  23  колективні  договори  та  81  зміна  та
доповнення  до  діючих  колективних  договорів.  Договірним  регулюванням
охоплено 16896 працівників підприємств, організацій та установ міста.
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Спеціалістам  госпрозрахункових  підприємств  надавалася  методична
допомога  щодо  удосконалення  форм та  систем  організації  праці  та  її  оплати.
Проводилась  інформаційно  -  роз’яснювальна  робота  щодо  переваг  легальної
зайнятості.  Керівники  підприємств,  які  нараховують  заробітну  плату
застрахованим особам за  основним місцем роботи менше розміру мінімальної
заробітної  плати,  встановленої  законодавством,  щомісячно  запрошувалися  на
засідання  тимчасової  комісії  з  питань  погашення  заборгованості  із  заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Всього за рік заслухано звіти 52 керівників підприємств, установ та організацій
міста та 24 фізичних осіб - підприємців.

  Транспорт

У  місті  Прилуки  існує  25  автобусних  маршрутів,  на  яких  здійснює
перевезення 33 автобуси загального користування 13 приватних перевізників. 

За 2018 рік послугами автомобільного транспорту скористалося 2620,3 тис.
пасажирів  або  86,4%  від  обсягу  2017р.  На  7,3%  зменшився  також
пасажирооборот, який склав 33,9 млн. пас. км.

За 2018 рік автомобільним транспортом перевезено 91,6 тис. т. вантажів,
що на 11,2% більше, ніж в минулому році. На 5,5% зменшився вантажооборот,
який становить 55,3 млн. ткм. 
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Діяльність підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг  

   Роздрібний товарооборот  підприємств роздрібної  торгівлі м.  Прилуки  за
9 місяців 2018 року становив 483,6 млн. грн., що у порівняних цінах на 20,5%
менше,  ніж  за  9  місяців  2017  року.  Питома  вага  роздрібного  товарообороту
підприємств роздрібної торгівлі міста становить 5,8% до обласного показника. 
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       За 2018р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери
послуг, становив 221,3 млн.грн., що становить 3,8% обласного обсягу.  

   Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 53,9 млн. грн., що   складає
24,4%  від  загального  обсягу  реалізованих  в  м.  Прилуки  послуг  (Чернігівська
область — 37,7%).
   

Розвиток малого та середнього  підприємництва

Стан  розвитку  малого  підприємництва  у  місті  Прилуки,  який
характеризується незначним скороченням кількості юридичних осіб (297 осіб) і
збільшенням чисельності  фізичних осіб-підприємців (2660 осіб),  говорить про
необхідність створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу як на
державному, так і на місцевому рівнях.  З  початку року чисельність  фізичних
осіб-підприємців збільшилася на 16 осіб, юридичних зменшилася на 3 особи. 

В  секторі  МСП  зайнято  7489
робітників,  включаючи  фізичних  осіб-
підприємців.  Частка  малих  та  середніх
підприємств  у  загальному  обсязі
виробленої  продукції  регіону  —  11,2%,
частка  надходжень  від  суб'єктів  МСП  до
бюджетів  усіх  рівнів  —  11,4%.
Надходження  до  міського  бюджету  від
підприємницької  діяльності  за  2018  рік
становить 61,7 млн. грн., що на 18,4% або
на 9,6 млн. грн.  більше,  ніж за минулий
рік.

За 2018 року фахівцями Прилуцької
міськрайонної  філії  Чернігівського  ОЦЗ
проведено  15  семінарів  з  основ  підприємницької  діяльності  та  з  орієнтації
населення на підприємництво, в яких взяли участь 130 жителів міста, з них: 57
— молодь віком  до 35 років, 27 — учасники АТО, 16 — особи з інвалідністю.

На  семінарах  безробітні  ознайомилися  з  послугами,  які  надає  служба
зайнятості щодо започаткування власної справи, отримали інформацію з питань
самозайнятості та вибору бізнес-ідеї для організації підприємницької діяльності.
До  проведення  профінформаційних  семінарів  "Як розпочати  свій  бізнес?"
запрошувався юрист Центру підтримки підприємництва.   Одноразова  виплата
допомоги  по  безробіттю  для  реалізації  бізнес-планів  склала  близько
52 тис. грн.

У  II кварталі  2018  року  на  комісії  по  наданню  ОВДБ  безробітна
успішно захистила бізнес-план та розпочала власну справу, зареєструвавшись
у державного реєстратора як фізична особа – підприємець в червні 2018 року.
Одноразова  виплата  допомоги  по  безробіттю  для  реалізації  бізнес-плану
склала близько 23 тис.грн.

На  мале  підприємництво,  як  на  важливий  соціальний  та  економічний
сектор направлена підтримка міської влади.  Активно працює Центр підтримки
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підприємництва.  Фахівці  Центру  надають  консультації  суб’єктам
господарювання  з  юридичних  і  бухгалтерських  питань, надають  практичну
допомогу, проводять практичні навчання користуванню електронними сервісами.  

За  2018  рік  фахівці  ЦПП   надали  2238 консультацій,  в  т.ч.  515
розширених  щодо  питань  підприємництва  для  осіб,  які  реєструються  ФОП  і
розпочинають таку діяльність.

Розподіл наданих консультацій за напрямками:
✔ питання оплати праці, працевлаштування (трудові питання)  – 679;      
✔ оподаткування  і  звітність  (вибір  системи  оподаткування,  розрахунок

податку або збору, податкове законодавство, КВЕД - 2010) – 534;
✔ з питань перевірок (в т.ч. правила торгівлі) – 380;
✔ про декларування – 389;
✔ інші  питання господарчої  діяльності  (в  т.ч.  орендні,  договірні  відносини,

торгівля підакцизними товарами) – 255.
При  цьому  надано  практичну  допомогу  з  питань   реєстрації,

перереєстрації, зміни видів діяльності та припинення діяльності – 653.
Розроблено та поширено серед підприємців власну друковану продукцію

(роздатковий матеріал) в кількості 584 примірників. Проводилось 39 практичних
навчань  користуванню  електронними  сервісами  для  81  особи.  Матеріали  про
тенденції  розвитку  підприємництва,  роз’яснення  законодавства,  конкурсні
відбори інноваційних проектів висвітлюються в ЗМІ. 

Консультантами  ЦПП  приймалася  участь  у
роботі  "круглих  столів",  які  проходили  на
території  міста  в  сфері  бізнесу,  а  саме:
"Соціальний  супровід  при  працевлаштуванні
безробітних  за  підходом  "кейс-менеджмент",
"Проблеми та перспективи підготовки фахівців
швейної  галузі  в  Прилуцькому  регіоні",   "Активізація  малого  та  середнього
бізнесу  в  прикордонних  регіонах  України  –  Білорусі"  по  Програмі
транскордонного співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC). 

Комунікація  з представниками проекту ЄС  FORBIZ,
надання  практичної  допомоги  в  анкетуванні  МСБ
(згідно проекту). 

Організовано та проведено семінар-практикум з
фахівцями  газети  "Все  про  бухоблік"  стосовно
трудових відносин, на якому були присутні 73 слухачі.
Проведено  анкетування  з  вивчення  думки  МСБ

м. Прилуки — опитано 27 респондентів.
 З метою розвитку малого підприємництва в місті  спеціалістами відділу

економіки  міської  ради  здійснюються  заходи  у  сфері  нормативного
регулювання,  ресурсного та  інформаційного  забезпечення підтримки малого
та середнього бізнесу.

 Разом з позитивними показниками роботи підприємництва в місті Прилуки
існують  і  проблемні  питання,  що  стосуються  ведення  незареєстрованого
бізнесу та використання робочої сили без оформлення трудових відносин.
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Сфера надання адміністративних послуг

Організацію роботи щодо надання
адміністративних  послуг  населенню
через  Міськрайонний  Центр  надання
адміністративних  послуг  Прилуцької
міської  ради   здійснює  відділ
адміністративних  послуг  міської  ради.
Режим  роботи  центру  зорієнтований
виключно  на  потреби  суб’єкта
звернення:  шість  днів  на  тиждень,  у
тому числі у суботу. Протягом  2018
року  до  відділу  адміністративних
послуг  міської  ради   надійшло  45363
письмових  звернення  від  суб’єктів
господарської діяльності (юридичних та фізичних осіб) та громадян міста та
району.

Найбільш  поширеними  протягом  звітного  періоду  були  звернення  для
отримання наступних послуг:

- реєстрація (зняття з реєстрації) місця проживання осіб;
- реєстрація речових прав на нерухоме майно;
-  державна  реєстрація  земельної  ділянки з  видачею витягу  з  Державного

земельного кадастру;
- надання відомостей з Державного земельного кадастру;

       - видача довідок про склад сім'ї.
Державні  реєстратори  речових  прав  на  нерухоме  майно  відділу

адміністративних послуг надають послуги  у сфері державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно.  За підсумками 2018 року державними реєстраторами
речових  прав  на  нерухоме  майно  прийнято  та  виконано 7652 звернень  щодо
реєстрації речових прав. Так до місцевого бюджету було перераховано 726030
грн.  та  до  державного  бюджету  було  перераховано  7480 грн.  за  державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та надання інформації з реєстру
речових прав.

Державним  реєстратором  фізичних,  юридичних  осіб-підприємців  та
громадських формувань прийнято та виконано 705 звернень щодо державної
реєстрації  фізичних,  юридичних  осіб-підприємців.  До  місцевого  бюджету
було перераховано 64740  грн.  та до державного бюджету було перераховано
9580 грн. за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців.

Так,  за  2018  рік посадовими  особами  відділу  адміністративних  послуг
прийнято та виконано 6900 звернень щодо реєстрації (зняття з реєстрації) місця
проживання, внесення змін у дані щодо реєстрації місця проживання. 

Також,  в  Міськрайонному  центрі  надання  адміністративних  послуг
надаються  адміністративні  послуги  щодо  державної  реєстрації  земельної
ділянки  з  видачею  витягу  з  Державного  земельного  кадастру  та  надання
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відомостей з  Державного  земельного  кадастру шляхом звернення до центру
надання  адміністративних  послуг  міської  ради  з  подальшою  передачею  до
Міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуки Головного
управління Держгеокадастру Чернігівської області. Також приймаються заяви
щодо  надання  витягу  про  нормативно-грошову  оцінку  земельної  ділянки,
заяви щодо надання довідки форми 6-зем та внесення змін до ДЗК. За 2018 рік
всього було 8547 звернень. 

Також з 2018 року відділ почав приймати повідомлення та декларації про
готовність об'єкта до експлуатації від громадян міста та району.

У  січні  2018  року  КП  "Прилукижитлобуд"  було  передано  до
Міськрайонного   центру  надання  адміністративних  послуг повноваження
стосовно видачі довідок про склад сім'ї та передано картотеки реєстрації особи
форми А і  Б.  За  2018  рік  адміністраторами  було  видано  21559  довідок  про
склад сім'ї. 

Наразі  завершена  комплексна  система  захисту  інформації  робочої
станції та процедура сертифікації приміщення кабінету №69 по вул. Київська,
281-А  для  організації  захищеного  каналу  доступу  та  встановлена  робоча
станція для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за
кордон  з  електронним  носієм  або  паспорта  громадянина  України  у  формі
картки.  Адміністратори  відділу  пройшли  стажування  на  базі  Прилуцького
міського  відділу  Управління  Державної  міграційної  служби  України  в
Чернігівській області.  Підписаний договір доручення щодо роботи в реєстрі за
2019 рік.

У  подальшому  серед  основних  завдань  реформування  сфери
адміністративних  послуг  є  підвищення  якості  надання  таких  послуг,
впровадження  нових  інформаційних  технологій  для  спрощення  процедури
надання адміністративних послуг.

 
    Ринок праці

Аналізуючи ситуацію, яка склалася на ринку праці Прилуцького регіону,
слід зазначити, що головним чинником в питаннях зайнятості населення є стан
соціально-економічного  розвитку  міста.  Актуальними  залишаються  проблеми
економічної  активності  населення,  зменшення  кількості  та  зниження  якості
трудових  ресурсів.  Причинами  цього  є  складна  демографічна  ситуація  та
міграційні процеси, які останнім часом активізувалися. 

Кількість  безробітних,  що  перебували  на  обліку  у  службі  зайнятості
протягом 2018 року,  у  порівнянні  з  минулорічним показником зменшилась на
281  особу  і  становила  1453  безробітних.  Серед  них  906  осіб  –  жінки,  509
безробітних – молодь віком до 35 років. 

Вживаються  заходи  щодо  розширення  сфери застосування  праці  та
підвищення  рівня  зайнятості  населення;  сприяння  продуктивній  зайнятості
населення.  Здійснюється  системний  моніторинг  про  вільні  робочі  місця  та
вакантні посади у роботодавців. 
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Станом на 1 січня 2019 року на обліку у Прилуцькій міськрайонній філії
Чернігівського  ОЦЗ  перебували  487  безробітних  мешканців  міста  (на  75  осіб
більше ніж на 1 січня 2018 року), серед яких 49% складали особи, які займали
робітничі  місця,  43%  –  займали  посади  службовців  і  решта  8%  –  особи  без
професії. 

Чисельність  громадян,  працевлаштованих  за  направленням  служби
зайнятості протягом 2018 року, становила 411 безробітних. Середня тривалість
пошуку  роботи  становила  118  днів,  рівень  працевлаштування  становив  28%.
Шукачі  роботи  здебільшого  працевлаштовані  в  таких  сферах  економічної
діяльності, як переробна промисловість,  торгівля та надання послуг. 

Кількість вакансій, поданих роботодавцями до служби зайнятості протягом
2018 року становила 3738.  Станом на 1  січня 2019 року у базі  даних служби
зайнятості  120  актуальних  вакансій.  Насамперед  роботодавцям  потрібні
кваліфіковані  робітничі  кадри.  За  розмірами  запропонованої  заробітної  плати
39%  вакансій  мали  мінімальну  заробітну  плату,  57%  – від  мінімальної  до
середньої  заробітної  плати  регіону  і  решта,  лише  4%  – вище  середньої
заробітної плати.

Особлива увага при працевлаштуванні звертається на осіб, що потребують
соціального захисту і не можуть на рівні конкурувати на ринку праці. Протягом
2018 року на обліку у філії перебували 626 безробітних осіб квотної категорії. З
них за допомогою служби зайнятості роботу знайшли 170 осіб.

Пріоритетним  напрямком  роботи  центру  зайнятості  є  надання  адресних
соціальних послуг людям з інвалідністю. Їм забезпечено вільний доступ до всіх
джерел інформації, якими володіє служба зайнятості, надання широкого спектру
соціальних  послуг,  зокрема  щодо  підбору  підходящої  роботи,  професійної
орієнтації, професійної підготовки. Протягом 2018 року статус безробітного мали
87 громадян цієї категорії, з них 18 осіб працевлаштовані. 

Протягом  2018  року  на  обліку  в  Прилуцькій  МРФ  Чернігівського  ОЦЗ
перебували  57  військовослужбовців  з  числа  учасників  АТО,  які  мешкають  на
території міста, 55  отримали статус безробітного, 9 осіб працевлаштовані.

Протягом  2018 року на обліку у службі зайнятості перебували 17 осіб з
числа громадян, які переселяються з АР Крим, Донецької і Луганської областей
на територію міста, 11 осіб отримали статус безробітного. Працевлаштована за
сприяння  служби  зайнятості  5  осіб,  пройшли  професійне  навчання  за
направленням  служби  зайнятості  2  особи.  Для  інших  ведеться  пошук  роботи
відповідно до освіти, досвіду роботи та їхніх побажань.

З  метою  професійно  зорієнтувати  учнів
загальноосвітніх  шкіл  у  виборі  майбутньої
професії,  дати  їм  можливість  детальніше
ознайомитися  з  навчальними  закладами  та
спеціальностями,  за  якими  ведеться  підготовка
фахівців, а також у безпосередньому спілкуванні з
представниками  і  студентами  цих  закладів
отримати  відповіді  на  запитання,  що  цікавлять
майбутніх абітурієнтів, 23 березня 2018 року  на
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базі  Прилуцького  професійного  ліцею  було  проведено  масовий
профорієнтаційний захід для учнівської молоді „Ярмарок професій". На ярмарок
були запрошені представники 26 навчальних закладів різних рівнів акредитації та
учні 9-11 класів шкіл міста та району. 

Протягом 2018 року фахівці служби зайнятості  продовжували проводити
роботу  щодо  розгортання  активних  форм  сприяння  зайнятості  населення,
зокрема, шляхом організації громадських і тимчасових робіт, як доступного виду
тимчасової  трудової  діяльності  для  незайнятого  населення  та  безробітних  у
період пошуку роботи.

На 2018 рік для організації громадських робіт місцевим бюджетом виділені
кошти  у  сумі  183,19  тис.  грн.,  передбачені  для  інформування  населення  про
порядок отримання субсидій та роботою з документами. З управлінням праці та
соціального захисту населення Прилуцької міської ради укладено 8 договорів про
спільну діяльність з організації оплачуваних громадських робіт на участь в них
50 осіб.

Фахівцями  служби   зайнятості  проведено  22  семінари  з  орієнтації  на
тимчасові та громадські роботи, участь в яких взяли 230 осіб. Всього протягом
2018 року в тимчасових та громадських роботах взяли участь 192 безробітних
жителя міста.

З метою інформування мешканців району про послуги, які надає служба
зайнятості, ознайомлення з актуальними вакансіями на ринку праці, проведено 17
Днів  відкритих  дверей  служби  зайнятості  за  участю  260  жителів  міста,  11
семінарів для молоді за участю 155 осіб, 49 семінарів "Легальна зайнятість" - 495
учасників.

Для широкого інформування населення щодо отримання роботи, протягом
2018  року  проведено  12  ярмарок  вакансій  та  45  міні-ярмарок  вакансій,  2
презентації роботодавця та 5 презентацій робітничих професій.

Фахівці  служби  зайнятості  провели  36  семінарів  за  участю  450
роботодавців міста та району з метою вирішення проблеми зайнятості населення,
в  тому  числі  осіб  з  інвалідністю  шляхом  працевлаштування  з  виплатою
компенсації  роботодавцю  розміру  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове
державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття.

У квітні 2018 року в приміщенні Прилуцького професійного ліцею за участі
представників  міської  влади, фахівців  центру  підтримки  підприємництва,
Прилуцької  міськрайонної  філії  Чернігівського  обласного  центру  зайнятості,
професійного  ліцею,  голови  профільної  депутатської  комісії  міської  ради
відбувся  круглий стіл на тему: "Проблеми та перспективи підготовки фахівців
швейної галузі в Прилуцькому регіоні".  Результатом засідання стало визначення
спільних заходів з роботодавцями та соціальними партнерами щодо подальшої
співпраці із Прилуцьким професійним ліцеєм. 

Пенсійне забезпечення населення

Протягом  2018  року  до  бюджету  Прилуцького  об’єднаного  управління
Пенсійного фонду  надійшло власних коштів – 37942,42 тис. грн.
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Рівень виконання власних доходів становив 94,1 % до плану. Порівняно з
відповідним  періодом  минулого  року,  надходження  коштів  збільшилося  на
17980,9 тис.грн. 

За 2018 рік профінансовано потребу в коштах на виплату пенсій та допомог
у повному обсязі. 

На  обліку  в  управлінні  перебуває  37809  пенсіонера.  За  звітний  період
спостерігалась  позитивна  динаміка  потреб  в  коштах  на  виплату  пенсій  та
допомог. Середній розмір нарахованих пенсій станом на 01.01.2019 року складає
2341,80 грн. 

Протягом 12 місяців 2018 року призначено 1144 нових пенсій. Проведено
4916  поточних  перерахунків,  в  тому  числі  136  перерахунків  пенсій  з
урахуванням стажу роботи. 

 На  обліку  в  управлінні  перебуває  "дітей  війни"  8494  осіб,  усім
пенсіонерам, які мають статус дитина війни виплачується згідно постанови від
28.12.2011 року № 1384 "Про підвищення рівня соціального захисту найбільш
вразливих верств населення" підвищення у розмірі 66,43 грн. 

Загальна  сума  заборгованості  до  управління  по  платежах,  контроль  за
погашенням яких  здійснюють органи ПФ збільшилась до 01.01.18  на 1973,9 тис.
грн. і станом на 01.01.2019 р. становить 13808,8 тис.грн. Заборгованість зі сплати
страхових  внесків  зменшилась  на  77,7  тис.грн.  та  становить  2217,9  тис.грн.
Заборгованість із відшкодування пільгових пенсій становить 11588,2 тис. грн., що
на 2051,6 тис. грн. більше  ніж на початок року.  

Основною причиною зростання заборгованості є зміна юридичної адреси
ПАТ Трест "Київміськбуд-1" ім.. М.П.Загороднього з м. Києва на м. Прилуки вул.
Київська, 307 та відповідно взяття на облік вищезазначеної юридичної особи, з
сумою  боргу 4500,1 тис.грн., в Прилуцьке об’єднане управління ПФУ.

Станом на  01.01.2019  заборгованість  по  даному підприємству  становить
10409,5 тис.грн.(75,4%) в т.ч. заборгованість із відшкодування пільгових пенсій-
9322,6 тис.грн. 

Прилуцьким об'єднаним управлінням вживалися заходи щодо зменшення
заборгованості  із  сплати  внесків:  посадових  осіб  підприємств–боржників
викликають на  кожне засідання комісії  з  питань погашення заборгованості  по
заробітній платі, пенсій, стипендій та інших соціальних допомог (далі комісії) для
заслуховування звітів керівників – боржників до управління. Так, з початку року
направлено матеріалів, в кількості 11. В результаті  вжитих заходів до  боржників
погашено  заборгованість  5  підприємствами повністю,  5  — частково   на  суму
263,8 тис.грн.. Станом на 01.01.2019 примусовому виконанню підлягає  701,5 тис.
грн. в т.ч. виконавчих документів на стягнення боргу по страхових внесках на
суму 333,5  тис. грн. та виконавчих листів суду на стягнення заборгованості по
пільгових  пенсіях  на  суму  368,0  тис.  грн.  Надійшло  коштів  від  заходів
примусового стягнення  254,7 тис. грн.

Щомісячно  всім  керівникам  підприємств-боржників  до  управління
направлялися  листи,  в  яких  зазначаються  періоди  не  зарахованого  стажу
працівникам підприємств.
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Станом  на  01.01.2019  року  пенсії  через  поточні  рахунки  банківських
установ одержують 23007 осіб або 61,9 % до загальної чисельності отримувачів
пенсій.

Управлінням фонду проводиться роз’яснювальна робота з платниками та
населенням міста та району. Так, за 2018 рік проведено 14 зустрічей в трудових
колективах,  29  зустрічей  з  населенням  та  11  виїзних  прийоми,  22  статті  на
сторінках засобів масової інформації та 86 виступи по місцевому телебаченню.

Соціальний захист та соціальне забезпечення населення

Управління  праці  та  соціального  захисту
населення  міської  ради  проводить  роботу  по
реалізації  конституційних  прав  громадян  на
соціальний захист, забезпеченню рівня життя всіх
груп населення не нижче прожиткового мінімуму.

Станом на 01.01.2019 на обліку в управлінні
праці  та  соціального  захисту  населення  міської
ради перебувало 5371 одержувач допомоги, яким
призначено і виплачено 18 різних видів допомоги на суму 59847,0 тис. грн. В
поточному році   звернулось за  призначенням субсидії  на  житлово-комунальні
послуги, тверде паливо та скраплений газ 28230 осіб. Отримали субсидії 22105
сімей на суму 117539,6 тис. грн. Із них комісією розглянуто 4014 справ. 

В  Державному  автоматизованому  реєстрі  пільговиків  станом  на  01  січня
2019  року  перебувало  18103  мешканці  міста  пільгових  категорій.  На
відшкодування  пільг  за  житлово-комунальні  послуги  використано  кошти  на
загальну суму 23327,4 тис. грн. 

Управління виконує міські програми соціального захисту населення:
•  „Компенсація особам, які надають соціальні послуги на 2017 - 2019 роки" -

209 осіб отримали допомогу на суму 449,1 тис. грн. 
•  „Пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг та послуг

зв’язку учасникам бойових дій, які брали участь у антитерористичній операції,
сім’ям  воїнів,  загиблих  (померлих)  в  Афганістані  та  під  час  участі  в
антитерористичній  операції,  захищаючи  незалежність,  суверенітет  та
територіальну  цілісність  України,  інвалідам  по  зору  -  членам  УТОС,  спілці
ветеранів Афганістану на 2016 - 2018 роки" - 112 осіб з інвалідністю по зору 1 та
2 групи та 457 учасників АТО отримали пільги на житлово-комунальні послуги
на суму 1187,5 тис. грн.

•  „Фінансова  підтримка  Громадської  Організації  „Учасники
Антитерористичної операції „Щит" на 2016-2018 роки" - виплачено організації
кошти на суму 54,9 тис. грн.

•  „Забезпечення  санаторно-курортним  лікуванням  учасників
антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО на
2016-2020 роки" - 22 особи на суму 197,1 тис. грн.

•  „Забезпечення  санаторно-курортним  лікуванням  осіб,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 категорії на 2018-2020 роки" - 23 особи
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на суму 194,4 тис. грн. 
•  „Фінансування пільг на оплату послуг зв’язку,  компенсації  за  пільговий

проїзд окремих категорій громадян та інших пільг з міського бюджету на 2018
рік":
     - пільги на капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир громадян
20 особам на суму 100,0 тис. грн.;
     - пільги на послуги зв’язку 1900 особам на суму 495,6 тис. грн.;
    - компенсацію перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян
автомобільним транспортом загального користування - 1069,1 тис. грн.;
   - компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним
транспортом - 350,0 тис. грн.;
   - компенсацію за пільговий проїзд учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС - 6,5
тис. грн.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719
„Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність,
суверенітет  та  територіальну  цілісність  України,  а  також  членів  їх  сімей"
виплачена компенсація на придбання житла учаснику АТО в сумі 620,0 тис. грн.
Житло придбане в квітні 2018 року. У грудні 2018 року кошти в сумі 825,7 тис.
грн.  для придбання  житла зараховані  на  особистий рахунок в  банку  учасника
АТО. Житло не придбане.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 214
„Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових
діях на території інших держав, а також членів їх сімей" 5 особам нарахована
компенсація  на  придбання  житла  на  суму  3931,9  тис.  грн.  та  підготовлено
подання для виплати коштів. У жовтні 2018 року кошти в сумі 825,7 тис. грн. для
придбання житла зараховані на особистий рахунок в банку особі з інвалідністю
внаслідок війни. 

Станом на 01.01.2019 на обліку в управлінні праці та соціального захисту
населення міської ради перебувало 746 осіб, які переміщені з районів проведення
АТО  або  тимчасово  окупованих  територій  України.  За  2018  рік  призначена
щомісячна  адресна  допомога  внутрішньо  переміщеним  особам  для  покриття
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 330
особам на суму 2430,4 тис. грн.

В  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  Прилуцької  міської
ради постійно звертається увага на соціальний захист учасників АТО. Станом на
01.01.2019р. їх перебувало на обліку 457 осіб.

В 2018 році 36 учасників АТО оздоровлено в санаторно-курортних закладах.
З них, за кошти міського бюджету 22 особи на суму 197,1 тис. грн.,  за кошти
Державної служби у справах ветеранів 14 осіб на суму 113,1 тис. грн.

Послуги з психологічної реабілітації в реабілітаційних установах у 2018 році
отримали 4 учасники антитерористичної операції на суму 27,1 тис. грн. Також
використано  58,4  тис.  грн.  для  надання  послуг  з  професійної  адаптації  9
учасникам  антитерористичної  операції,  457  учасникам  антитерористичної
операції  та  членам  сімей  загиблих  воїнів  щомісячно  з  міського  бюджету
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відшкодовувались додаткові пільги на житлово-комунальні послуги та послуги
зв’язку з міського бюджету на суму 890,1 тис. грн.

Забезпечено безоплатне поховання 8 померлих (загиблих) учасників АТО на
суму 23,2 тис. грн. 

Відповідно до Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції  та  членів  їх  сімей  у  Чернігівській  області  на  2017-2018  роки
виплачувалась  допомога  матерям  та  вдовам  загиблих  учасників  АТО  в  сумі
500,00 грн. щомісячно (6 осіб). 

За поточний рік виплачено одноразову допомогу 13 особам, звільненим з
строкової служби, на суму 28,9 тис. грн.

В  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  Прилуцької  міської
ради  проводиться  робота  по  соціальному  захисту  громадян,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи. Станом на 01.01.19 на обліку в управлінні
перебувало  749  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи.

Управлінням  забезпечено  своєчасне  та  в  повному  обсязі  проведення
грошових компенсаційних виплат даній категорії громадян на суму 1953,5 тис.
грн. 

В  поточному році  оздоровлено  30  учасників  ліквідації  аварії  на  ЧАЕС 1
категорії (з них 1 дитина з інвалідністю) на суму 207,6 тис. грн. та 23 особи 2
категорії за кошти міського бюджету на суму 194,4 тис. грн.

На  безоплатне  зубопротезування  та  забезпечення  пільговими  ліками
громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи
профінансовано 72,7 тис. грн.

В  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  Прилуцької  міської
ради проводиться робота по підвищенню стандартів життя людей з особливими
потребами.  У  звітному  періоді  239  осіб  з  інвалідністю  одержали  647  засобів
реабілітації на суму 2478,9 тис. грн. 

Виплачено  одноразову  матеріальну  допомогу  в  розмірі  встановленому
законодавством 97 особам з інвалідністю на суму 72,2 тис. грн. 

Оздоровлено  в  санаторно-курортних  закладах  у  2018  році  25  осіб  з
інвалідністю внаслідок загального захворювання та  з  дитинства  на суму 229,8
тис. грн. та 56 осіб з числа осіб з інвалідністю та ветеранів війни забезпечено
безкоштовними путівками.

Виплачено  компенсаційних  виплат  146  особам  з  інвалідністю  на  суму
47,2 тис. грн.

В 2018 році  видано 75 вкладок та  посвідчень інвалідам війни,  ветеранам
праці та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів. Видано 7 листів талонів на
пільговий проїзд територією України.

Соціально  незахищеним  верствам  населення  надає  різні  види  послуг
територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг). Це допомога у самообслуговуванні, веденні домашнього господарства,
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психологічна  допомога,  натуральна  та  грошова  допомога,  послуги  з  ремонту
одягу  та  взуття,  перукарські  послуги,  послуги  робітника  з  комплексного
обслуговування  ремонту  будинків,  послуги  пункту  прокату  та  банку  одягу.  В
Центрі  діють  клуб  за  інтересами  "За  покликом  душі",  театр  пісні  "Зірки
континентів", клуби активного довголіття "До здоров’я без ліків та довголіття без
хвороб" та "До здоров’я через фізкультуру". 

В 2018 році територіальним центром надано 243123 послуги 1580 особам: 
 відділенням соціальної допомоги вдома - 760 особам 210688 послуг;
 відділення денного перебування - 168 особам 25326 послуг;
 відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги –
1108 особам (з них 652 особам виключно даним відділенням) 7109 послуг.

На  утримання  територіального  центру  в  2018  році  було  використано
5534,5  тис.  грн.  загального  фонду бюджету,  що становить  100% від  потреби.
Надійшло спонсорської  грошової  допомоги на суму 1,9 тис.  грн.  та  у  вигляді
натуральних  надходжень  на  суму  36,3  тис.  грн.  Протягом  року  установою
надавались  платні  послуги.  Кошти  від  власних  надходжень  становлять
168,5 тис. грн.

У центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок", дітям
надається комплексна соціально-педагогічна, психологічна, фізична та інші види
реабілітації. В даному центрі за звітний період пройшло реабілітацію 102 дітей з
інвалідністю, в тому числі 17 дітей з інвалідністю підгрупи А. Закінчили курс
реабілітації  11  дітей  з  інвалідністю.  На  кінець  звітного  періоду  проходять
реабілітацію 65 дітей.

На  утримання  центру  реабілітації  було  використано  із  загального  фонду
бюджету 2367,8 тис. грн., що становить 100% від потреби. Надано спонсорської
допомоги у вигляді натуральних надходжень на суму 1508,8 тис. грн. та грошової
спонсорської допомоги на суму 3,5 тис. грн. 

Підтримка сімей, дітей 

 Службою  у  справах  дітей  міської  ради  до  Міжнародного  Дня  сім`ї,
Міжнародного  Дня  захисту  дітей,  Дня  усиновлення  проведено  інформаційно-
роз`яснювальні  акції  "Кожній  дитині  потрібна  родина".  В  засобах  масової
інформації постійно висвітлюються питання щодо соціально-правового захисту
дітей. 

Протягом  2018  року  7  дітей  набули  статусу  "дитини-сироти",  "дитини,
позбавленої  батьківського  піклування".  Жодна  дитина  не  була  влаштована  до
інтернатних закладів.  

На  даний  час  в  місті  функціонує  4  дитячі  будинки  сімейного  типу  та  8
прийомних сімей, в яких проживає 40 дітей, які втратили батьківське піклування. 

У 2018 році в місті  запроваджено послугу з патронату над дитиною. До
патронатної  родини  влаштовано  1  дитину,  яка  була  відібрана  в  матері,  що
неналежним чином виконувала батьківські обов'язки.
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 Демографічна ситуація 

    За  оцінкою,  на  1  січня  2019  року  чисельність  наявного  населення  в
м.  Прилуках  становила  54167  осіб.  З  початку  року  кількість  жителів  міста
зменшилася на 1048 осіб. Розмір природного скорочення становив 589 чол. або
56,2%, міграційного — 459 чол. або 43,8%. За 2018 рік в місті на світ з’явилися
344 немовляти, померло — 933 чоловік, в тому числі 9 дітей у віці до 1 року.
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Медична галузь

У  2018  році  продовжувалося  реформування  медичної  галузі  міста,
забезпечення рівного доступу всіх громадян до медичних послуг належної якості.
Пріоритетними напрямками розвитку медичної галузі міста були: 

I. Реформування закладів ОЗ первинної медичної допомоги в комунальні
некомерційні підприємства та укладання угоди з НСЗУ до кінця 2018р.

КНП "Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги"
було  створено  рішенням  44  сесії  7  скликання  №6,  яке  набрало  чинності  з
01.07.2018р.

За  2018  рік  підприємством  укладено  40 175  декларацій  з  мешканцями
м. Прилуки. Поданий пакет документів, необхідних для укладання угоди з НСЗУ
в ІІІ  хвилю та отримано позитивний висновок щодо підписання угоди з  січня
2019 року.

В 2018р. на Урядову Програму "Доступні ліки" на м. Прилуки виділено
1 404  тис.грн.  За  2018р.  було  виписано  лікарями  ЗПСМ  65 904  рецептів,
відпущено 57 696 рецептів.

Міською  цільовою  Програмою  "Медико–соціальне  забезпечення
пільгових та соціально незахищених верств населення на 2018 рік" передбачено
на  первинну  медичну  допомогу  670  тис.  грн.  на  відшкодування  лікарських
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засобів  пільговим категоріям  населення міста  в  разі  амбулаторного лікування.
За 2018 рік було виписано 4231 рецепт.

II.  Покращення якості амбулаторної та стаціонарної допомоги шляхом
впровадження новітніх лікувально-діагностичних технологій.

На  утримання  закладу  КЛПЗ  "Прилуцька  центральна  міська  лікарня"  за
2018 року було фактично використано бюджетних коштів –  62 млн. 726,3  тис.
грн. (місцевий бюджет 26 112,5 тис. грн., державна субвенція 36 613,8 тис. грн.)

З  них  видатки  на  заробітну  плату  становлять  74,9  %  всіх  коштів.  На
заробітну плату  використано 46 млн. 974,2 тис. грн. (місцевий бюджет 15 544,0
тис. грн., державна субвенція 31 430,2 тис. грн.).

Видатки  на  енергоносії  становлять  11,6%, харчування  –  1,9%,
медикаменти – 2,0 % всіх кошторисних призначень.

За   2018 рік залучено позабюджетних коштів на суму 1 674,2 тис. грн. 
За    2018 рік  на безкоштовне та пільгове амбулаторне лікування хворих

було  використано  170  тис.  грн.  виключно  кошти  місцевого  бюджету.  На
забезпечення хворих  інсуліном  витрачено 2 912,0 тис. грн. (з них 1 878,7 тис.
грн. за кошти місцевого бюджету).  

Матеріально – технічне забезпечення.
За  кошти  спеціального  фонду  місцевого  бюджету  було  придбано

обладнання та апаратури на загальну суму 82,3  тис. грн.:
– світильник операційний безтіньовий, 1 шт. на суму 19,1 тис. грн.;
– мікроскоп бінокулярний, 1 шт. на суму 12,0 тис. грн.;
– стимулятор нервовий, 1 шт. на суму 30,3 тис. грн.;
– стерилізатор, 2 шт. на суму 20,9 тис. грн.

За кошти  загального фонду місцевого бюджету була придбана холодильна
спліт система на  суму 71,5  тис. грн.

За  кошти  спеціального  фонду  лікарні було  придбано  обладнання  та
апаратури на загальну суму 170  тис. грн.:
–  електрокардіограф, 2шт. на суму 45,9 тис. грн.;
–  аквадистилятор, 1 шт. на суму 16,7 тис. грн.;
–  комплект меблів для керівника, 1 шт. на суму 9,9 тис. грн.;
–  комп'ютерне обладнання  на суму 60,4 тис. грн.;
–  світильник операційний безтіньовий, 2 шт. на суму 37,1 тис. грн.

 
 Житлово-комунальне господарство

Управлінням  житлово-комунального  господарства  з  метою  зниження
собівартості  послуг  за  рахунок  впровадження  ресурсозберігаючих  технологій
вивчається  можливість  впровадження  енергозберігаючих  технологій  в
багатоквартирних  будинках  міста  і  в  цілому  в  житлово-комунальному
господарстві та бюджетній сфері нашого міста.

Створюються  умови  для  більш  широкого  залучення  населення  до
управління та утримання житлового фонду шляхом проведення роз'яснювальної
роботи  серед  населення  щодо  створення  об'єднань  співвласників
багатоквартирних  житлових  будинків. В  управлінні  житлово-комунального
господарства  міської  ради  призначена  відповідальна  особа  по  створенню  та
функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
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 В місті  станом на  01.01.2019 року створено  47 об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків. 

 Управління ЖКГ здійснює регулювання взаємовідносин по виробництву і
реалізації житлово-комунальних послуг, розвиває систему надання даного виду
послуг  на  конкурсній  основі,  бореться  за  підвищення  платоспроможності
підприємств житлово-комунального господарства та забезпечення їх беззбиткової
діяльності шляхом впровадження економічно обґрунтованих тарифів та зниження
собівартості послуг за рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій.
   З  метою  поліпшення  технічного  стану  водопровідно-каналізаційного
господарства,  централізованого  теплопостачання,  згідно  плану  капітального
ремонту по цехам КП "Прилукитепловодопостачання" за  І півріччя 2018 року
було виконано капітального та поточного ремонту на суму 6840,835 тис. грн.  

     По дільниці теплопостачання:
 З початку 2018р. виконано заміну 1157 м теплових мереж. Вартість

робіт 339,946 тис. грн. 
 Виконані  роботи  по  облаштуванню  засобами  дистанційної  передачі

даних комерційні  вузли обліку природного газу  на  9  котельнях  підприємства.
Вартість робіт 86,53 тис. грн. Виконана реконструкція вузлів обліку газу на 3-х
котельнях  в  розмірі  533,0  тис.  грн.  та  виконані  проекти  по  облаштуванню
засобами дистанційної передачі даних комерційні вузли обліку природного газу
на 7 котельнях підприємства на суму 43,092 тис. грн.  До опалювального сезону
необхідно ще 24 вузли обліку газу облаштувати засобами дистанційної передачі
даних. Вартість робіт становить 2646,70 тис. грн.

 Встановлення погодозалежної  автоматики на 10 котельнях.  Вартість
робіт 73,49 тис. грн.

 Проводяться роботи по реконструкції котельні по вул. Саксаганського,
9А. Виконано робіт на суму 547,644 тис. грн.

 Ремонт  покрівлі  на  котельні  по  вул.  Перемоги,  180/1  площею
320 кв. м. Вартість робіт 18,315 тис. грн.

 Виконаний ремонт даху  на  котельні  по в/м №12 площею 240 кв.м.
загальною вартістю 13,21 тис. грн.

 Виконаний ремонт димової труби по котельні в/м №12, вартість робіт
23,144 тис. грн.

 З початку року встановлені теплові лічильники в 4 житлових будинках
на  загальну  суму  78,40  тис.  грн.  Виконано  заміну  теплового  лічильника  по
вул. Ю. Коптєва 10, вартість робіт 32,56 тис. грн.

По дільниці водопостачання:
З  початку  2018  року  виконано  заміну  505,5  м   водопровідних   мереж.

Вартість робіт  24,359 тис. грн. 
➢ Прокладання  водопровідної  мережі  по  пров.  Гвардійському

протяжністю 150 метрів, вартість робіт 37,94 тис. грн. (виділені кошти з міського
бюджету).  

➢ Виконано заміну насосу на свердловині №1 (вул. Незалежності,  59).
Вартість робіт 53,55 тис. грн. 
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➢ Виконано заміну насосу на свердловині №9 (вул. Богунського, 2-Д).
Вартість робіт 29,86 тис. грн. 

➢ Виконано заміну насосу на свердловині  №4 (пров.  8 Березня 27-А).
Вартість робіт 102,039 тис. грн. 

➢ Виконано заміну насосу на ПУ по вул. Київській 186. Вартість робіт
35,377 тис. грн. 

➢ Виконано  асфальтування  по  вул.  Ярмарковій  площею  28  кв.  м.,
перехрестя  вул.  Житня -  вул.  Авіації  – 15 кв.  м,  вул.  Земська 37 – 50 кв.  м,
вул. Гнідаша – 28 кв. м.  Вартість робіт 53,406 тис. грн.

     По дільниці водовідведення:
     З початку 2018 року виконано заміну 11,5 м каналізаційних мереж. Вартість

робіт 17,0 тис. грн. 
Виконані роботи по ліквідації усунення аварії на самопливному колекторі

по  вул.  Галаганівській:  санація  трубопроводу  133  метри,  встановлений
каналізаційний  колодязь.  Вартість  виконаних  робіт  за  кошти  підприємства  та
місцевого  бюджету  4015,599  тис.  грн.  та  за  кошти  обласного  фонду
навколишнього природного середовища 1477,0 тис. грн.
          За рік виконано 43 пориви на каналізаційних мережах. 

  Ремонт внутрішньобудинкових мереж:
Згідно плану капітального та поточного  ремонту з  початку 2018 року було

виконано робіт на суму – 89,665  тис. грн. (в т.ч. матеріали – 74,722 тис. грн.):
➢ замінено 414 метрів мереж, 168 шт. запірної арматури;
➢ ізольовано  450  метрів  теплових  мереж  в  підвальних  приміщеннях

будинків.

    КП "Прилукижитлобуд" постійно проводить роботи  з поточного ремонту
житлового  фонду,  виконує  роботи  по  склінню  та  утепленню  вікон,  ремонту
віконних  рам,  ремонту  поручнів,  встановленню  замків  та  пружин  на  вхідних
дверях  під’їздів,  виготовлення  дверей,  ремонту  ливневої  каналізації  біля
будинків,  прочищенню  димовентиляційних  каналів,  фарбуванню  зовнішніх
газопроводів,  вимощенню  біля  під’їздів,  ремонту  температурних  швів  на
будинках,  вапняному  фарбуванню  бордюрів,  дерев,  стовпів,  прибиранню
підвальних  приміщень,  дератизації  в  будинках,  ремонту  панельних  швів,
обслуговує внутрішньо будинкові системи і таке інше.
     Станом  на  01.01.2019  року  на  обслуговуванні  перебуває  268  житлових
будинків, загальною площею  519,4 тис. кв. м.     

Згідно  плану  заходів  підприємством  у  2018  році  виконано  наступні
ремонтні роботи:

➢ремонт м’якої покрівлі –  виконано повністю згідно існуючих графіків, та
на 34 житлових будинках додатково;

➢ремонт шиферної покрівлі на 10 будинках згідно плану заходів, та на 8
житлових будинках додатково, всього 18 будинків;

➢ремонт вимощення виконано біля 8 будинків згідно плану заходів, та біля
4 будинків додатково, всього 12 будинків;
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➢ремонт входу у підвальні приміщення виконано повністю згідно плану
заходів;

➢ремонт  тамбурів,  козирків  виконано  повністю  згідно  заходів  та  12
під’їздах додатково; 

➢ремонт 35 під’їздів, у 22 житлових будинках згідно заходів та 18 під’їздів
додатково, всього  53 під’їзди у 26 будинках;

➢фарбування  зовнішніх  газопроводів  виконано  повністю  згідно  плану
заходів;

➢ремонт  цокольної  частини  будинку   виконано  повністю  згідно  плану
заходів;

➢ремонт  системи  ливневого  водовідведення  виконано  повністю  згідно
плану заходів, та у 17 житлових будинках додатково;

➢ремонт систем електрозабезпечення виконано повністю згідно заходів у
229 будинках;

➢перевірено 26059 димових та вентиляційних каналів, виконано повністю
згідно існуючих графіків;

➢ремонт панельних швів у 3 будинках згідно заходів;
➢скління вікон сходових клітин виконано повністю згідно заходів, та у 16

житлових будинках додатково;
➢ремонт  вхідних  дверей  виконано  повністю  згідно  заходів,  та  у  11

будинках додатково;
➢ремонт  оголовків  димовентиляційних  каналів  виконано  повністю  до

плану заходів, та у 4 будинках додатково;
➢ремонт лавочок біля будинків виконано повністю згідно плану заходів та

біля 26 будинків додатково;
➢улаштування перил виконано повністю згідно заходів, та у 4 будинках

додатково;
➢виконано  роботи  по  косінню  газонного  покриття  прибудинкової

території повністю згідно плану заходів;
➢обслуговування внутрішньобудинкових мереж виконано повністю згідно

плану заходів, та виконано роботи згідно поданих заяв від мешканців житлових
будинків.

Виконано  роботи  по  складанню  актів  з  комплексної  підготовки  житлового
фонду  до  осінньо-зимового  періоду,  проведено  роботи  з  гідровипробування  –
повністю згідно плану заходів.

Комунальне  підприємство  "Послуга"  у 2018  році  працювало  над
поліпшенням якості послуг, що надаються.
        За 2018 рік перезаключено договорів на вивіз сміття з мешканцями міста в
кількості  20129,  кількість  споживачів  житлово-комунальних  послуг 45567
чоловік.  Заключено  599  договорів  на  вивіз  ТПВ  з  підприємствами  та
організаціями міста.
          За 2018 рік підприємство надало послуги по благоустрою міста:

➢ вивіз вуличного сміття та захоронення – 1370,6 тис. грн.;
➢ розчистка вулиць міста від снігу, землі та листя – 783,3 тис. грн.;
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➢ посипання та перевезення ПСС – 34,4 тис. грн.;
➢ завантаження ПСС екскаватором "Комацу", "Борекс" – 27,6 тис. грн.;
➢ ПСС – 601,4 тонн – 304,9 тис. грн.;
➢ поливання вулиць міста солоною водою – 100,6 тис. грн.;
➢ ручне прибирання вулиць міста – 2518,2 тис. грн.;
➢ ліквідація стихійних сміттєзвалищ (65шт.) – 102,5 тис. грн.;
➢ облаштування автобусних зупинок –  99,9 тис. грн.;
➢ послуги з експлуатації утримання вулиць, доріг міста –  275,5 тис. грн.; 
➢ роботи малярні – 49,7 тис. грн.;
➢ обслуговування каналізаційних систем і систем водостоків – 139,1 тис. грн.

       Комунальним підприємством "Міськсвітло" проведено заміну електричих
ламп по вулицях міста в кількості 3 615 шт., на світлофорних об’єктах – 1954 шт.
На  освітлення  вулиць  міста  використано  813973  кВт/год  електроенергії,  на
світлофорних об’єктах – 9732. Модернізація зовнішнього освітлення: вул. Східна,
1,2,3 пров. Східні, вул. Богунського, пров. Родини Горленків, вул. Раскова (від
№ 63 до вул. Польової), вул. Добролюбова, вул. Раскова (від вул. Богунського до
буд. № 65 по вул.Расковій), 1-й пров. Замостянський, 2-й пров. Замостянський,
3-й  пров.  Замостянський,  вул.  Замостянська,  2-й  в-д  Гвардійський,  2-й  пров.
Богунського,  вул.  Авіації,  вул.  Б.Хмельницького,  вул.  П.Осипенка,
вул.  Кооперативна,  2-й  в-д  Г.Сагайдачного,  3-й  в-д  Г.Сагайдачного,
4-й  в-д  Г.Сагайдачного,  вул.  Ковалівська,  вул.  Зінкевича,  пров.  Зінкевича,
вул.  Берегова  Рута,  2-й  в’їзд  Береговий,  вул.  Шевченка,  вул.  Коробова,  в’їзд
Козачий,  вул.  Набережна,  в’їзд  Тупий,  в’їзд  Андріївський,  вул.  Зінкевича,
провулок  Зінкевича,  в’їзд  Гоголя,  вул.  Шарапівська,  вул.  Боброва,
вул.  Б.-Носенка  (від  вул.  Польової  до  КП  "Послуга"),  вул.  Підлісна,
пров. Саксаганського, 2-й пров. Дослідний, вул. Климачівська.
Проведено ремонт та заміна лічильників щитів обліку зовнішнього   освітлення в
кількості 121 штук. Проведено обслуговування та ремонт світлофорних об’єктів
по місту, ревізію та чистку контролерів на світлофорних об’єктів.
        Облаштування  та  підключення  до  мереж  електропостачання  парку  –
ЗОШ № 13.
        Ремонтні роботи на Центральній площі. Виконання робіт по підсвічуванню
статуй  на  центральній  площі  міста.  Встановлення  новорічної  ялинки  на
Центральній  площі,  монтаж  новорічних  гірлянд:  вул.  Київська,  Центральна
площа.
      Розкряжовані повалені дерева (в аварійних ситуаціях, складних погодних
умовах) в кількості 52 штук, видалено аварійні та сухостійні дерева в кількості
322 штук.
          Встановлено дорожні знаки в кількості – 65 штук.
         Встановлено  світлофорні  об‘єкти по  вул. Київська –  вул. Котляревського
(1 штука), вул. Костянтинівська – вул. Вокзальна (1 штука).
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Капітальне будівництво

        У 2018 році було здійснене фінансування наступних видів робіт та об'єктів
капітального будівництва на загальну суму 15 755 214,92 грн.:

➢ коригування  виготовленої  ПКД  робочого  проекту  по  об'єкту
"Будівництво  громадської  вбиральні  в  центральній  частині  м.  Прилуки
Чернігівської області" – 22 000 грн.;

➢ будівництво самопливного каналізаційного колектору від будинків №37,
39, 41 по вул. Гвардійській до КНС №8 по вул. Богунського, 14/3  в м. Прилуки
Чернігівської області з поданням та проходженням експертизи – 70 000 грн.;

➢ виготовлення ПКД робочого проекту по об'єкту "Реконструкція частини
нежитлової будівлі (корпус №1 А-2, корпус №2 А`-2, перехідна галерея А-1), під
центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю по
вул.  Іванівській,  57  А  в  м.  Прилуки  Чернігівської  області"  з  поданням  та
проходженням експертизи – 200 000 грн.;

➢ капітальний  ремонт  (стіни,  дах,  облаштування  каналізації,  підлога)
приміщення ЦНТТМ по вул. Галаганівській в м. Прилуки Чернігівської області –
461 213,25 грн.;

➢ співфінансування  "Будівництво  спортивного  майданчика  для  міні-
футболу зі штучним покриттям Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи
по вул. Пушкіна,104 м. Прилуки (1 черга) – 787 415,42 грн.;

➢ виготовлення  ПКД  робочого  проекту  по  об`єкту  "Будівництво
залізничного переїзду по вул. Челюскінців (1км ПК9) у м. Прилуки з поданням та
проходженням експертизи – 145 032,3 грн.;

➢ виготовлення проектної  документації  по об’єкту "Капітальний ремонт
дорожнього покриття проїзної частини вул. Костянтинівської (від вул. Земської
до  вул.  Вокзальної)  в  м.  Прилуки  Чернігівської  області"  з  поданням  та
проходженням експертизи (заг./спец. вільн. залишок) – 18 356,4 грн.;

➢ виготовлення проектної  документації  по об’єкту "Капітальний ремонт
дорожнього покриття проїзної частини вул. 1 Травня (від вул. Юрія Коптєва до
вул.  Вокзальної)  в  м.  Прилуки  Чернігівської  області"  з  поданням  та
проходженням експертизи (заг./спец. вільн. залишок) – 18 356,4 грн.;

➢ виготовлення проектної  документації  по об’єкту "Капітальний ремонт
дорожнього покриття проїзної частини вул. Андріївської (від вул. 1 Травня до
вул.  Костянтинівської)  в  м.  Прилуки  Чернігівської  області"  з  поданням  та
проходженням експертизи (заг./спец. вільн. залишок) – 18 356,4 грн.;

➢ виготовлення проектної  документації  по об’єкту "Капітальний ремонт
дорожнього покриття проїзної частини вул. Житньої (від вул. Богунської до вул.
Костянтинівської)  в  м.  Прилуки  Чернігівської  області"  з  поданням  та
проходженням експертизи (заг./спец. вільн. залишок) – 18 356,4 грн.;

➢ виготовлення проектної  документації  по об’єкту "Капітальний ремонт
дорожнього покриття проїзної частини вул. Боброва (від вул. Сорочинської до
вул.  Фабричної)  в  м.  Прилуки  Чернігівської  області"  з  поданням  та
проходженням експертизи (заг./спец. вільн. залишок) – 18 356,4 грн.;
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➢ виготовлення проектної  документації  по об’єкту "Капітальний ремонт
дорожнього покриття проїзної частини вул. Вавілова (від в`їзду в м. Прилуки із
с. Заїзд до залізничного мосту в районі зупинки 738 км Південної залізниці) в
м.  Прилуки  Чернігівської  області"  з  поданням  та  проходженням  експертизи
(заг./спец. вільн. залишок) – 23 778 грн.;

➢ виготовлення проектної  документації  по об’єкту "Капітальний ремонт
дорожнього покриття проїзної частини вул. Київської (від залізничного мосту в
районі  зупинки 738 км Південної  залізниці  до вул.  Ждановича)  в  м.  Прилуки
Чернігівської області" з поданням та проходженням експертизи (заг./спец. вільн.
залишок) – 23 440,8 грн.;

➢ виготовлення проектної  документації  по об’єкту "Капітальний ремонт
дорожнього  покриття  проїзної  частини  вул.  Пушкіна  (від  вул.  Київської  до
вул.  Костянтинівської)  в  м.  Прилуки  Чернігівської  області"  з  поданням  та
проходженням експертизи (заг./спец. вільн. залишок) – 19 485,6 грн.;

➢ виготовлення проектної  документації  по об’єкту "Капітальний ремонт
дорожнього покриття проїзної  частини вул.  Ярмаркової  (від  вул.  Київської  до
вул.  Костянтинівської)  в  м.  Прилуки  Чернігівської  області"  з  поданням  та
проходженням експертизи (заг./спец. вільн. залишок) – 19 513,2 грн.;

➢ капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  проїзної  частини
вул. Вавілова (від в`їзду в м. Прилуки із с. Заїзд до залізничного мосту в районі
зупинки  738  км  Південної  залізниці)  в  м.  Прилуки  Чернігівської  області  –
4 097 397,51 грн.;

➢ капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  проїзної  частини
вул.  Київська  (від  залізничного  мосту  в  районі  зупинки  738  км  Південної
залізниці  до  вул.  Ждановича)  в  м.  Прилуки  Чернігівської  області  –
4 132 387,16 грн.;

➢ капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  проїзної  частини
вул.  1  Травня  (від  вул.  Юрія  Коптєва  до  вул.  Вокзальної)  в  м.  Прилуки
Чернігівської області – 1 168 852,92 грн.; 

➢ капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  проїзної  частини
вул.  Костянтинівської  (від  вул.  Земської  до  вул.  Вокзальної)  в  м.  Прилуки
Чернігівської області – 2 811 163,51 грн.;

➢ виготовлення  ПКД  робочих  проектів  з  поданням  та  проходженням
експертизи  по  об’єкту  "Поточний  середній  ремонт  автомобільної  дороги
комунальної  власності  по  вул.  Київська  (окремими  ділянками)  в  м.  Прилуки
Чернігівської області" – 44 200 грн.;

➢ виготовлення  ПКД  робочих  проектів  з  поданням  та  проходженням
експертизи  по  об’єкту  "Поточний  середній  ремонт  автомобільної  дороги
комунальної  власності  по  вул.  Козача  (окремими  ділянками)  в  м.  Прилуки
Чернігівської області"  – 25 800 грн.;

➢ виготовлення  ПКД  робочих  проектів  з  поданням  та  проходженням
експертизи  по  об’єкту  "Поточний  середній  ремонт  автомобільної  дороги
комунальної  власності  по  вул.  Земська  (окремими  ділянками)  в  м.  Прилуки
Чернігівської області"  – 33 200 грн.;
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➢ виготовлення  ПКД  робочих  проектів  з  поданням  та  проходженням
експертизи  по  об’єкту  "Поточний  середній  ремонт  автомобільної  дороги
комунальної власності по вул. Андріївська (окремими ділянками) в м. Прилуки
Чернігівської області"  – 16 800 грн.;

➢ коригування  наявної  ПКД  робочого  проекту  по  об'єкту  з  поданням
та  проходженням  експертизи  по  об`єкту  "Капітальний  ремонт  2  поверху
хірургічного  корпусу  КЛПЗ  "Прилуцька  центральна  міська  лікарня"  по
вул. Київській, 56 в м. Прилуки Чернігівської області" – 27 864 грн.;

➢ виготовлення  ПКД  по  об'єкту  "Капітальний  ремонт  покриття  даху
терапевтичного  корпусу  КЛПЗ  "ЦПМЛ"  по  вул.  Київській,56  в  м.  Прилуки
Чернігівської області – 71 966,81 грн.;

➢ коригування наявної ПКД робочого проекту по об'єкту з поданням та
проходженням  експертизи  по  об`єкту  "Капітальний  ремонт  будівлі  НВК  №15
(вимощення,  система  водовідведення  з  даху)"  за  адресою:  ІІ  провулок
Миколаївський, 14А  в м. Прилуки Чернігівської області"  – 29 616,55 грн.;

➢ заходи  з  енергозбереження  (оплата  консультаційних  послуг)  –
98 500 грн.;

➢ інша  діяльність  у  сфері  екології  та  охорони  природних  ресурсів
"Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Галаганівській,
м. Прилуки, Чернігівської області – 1 333 805,89 грн.

                                                          Освітня галузь

Протягом   2018   року  освітня  галузь  міста  працювала  в  напрямку
покращення якості і конкурентоспроможності освітніх послуг.

У  місті  функціонували  13  закладів   дошкільної  освіти,  3   заклади
позашкільної освіти, 12 закладів загальної середньої освіти (в т.ч. 2 гімназії,  1
спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням  інформаційних
технологій та 1 навчально-виховний комплекс "Школа І ступеня – дошкільний
навчальний заклад №15").

Протягом 2018 року всі заклади загальної середньої  освіти працювали над
впровадженням   положень  Закону  України  "Про  освіту",  Концепції  реалізації
державної  політики  у  сфері  реформування  загальної  середньої  освіти  "Нова
українська школа". 

З  1  вересня  646  першокласників   закладів
загальної середньої освіти почали навчання за  новим
Державним  стандартом  початкової  освіти  та
методиками  компетентнісного  навчання  в  Новій
українській школі.

Існуюча  мережа  закладів  загальної  середньої
освіти  дає  можливість  забезпечити  членів
територіальної  громади  якісними  освітніми
послугами.  Постійно  оновлювалась  база  закладів   освіти,  впроваджувались
сучасні  методи  викладання  предметів  та  управління  закладами.  Освітня
діяльність шкіл та гімназій міста спрямована на підготовку всебічно розвинутого,
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конкурентоспроможного випускника. 2017-2018 навчальний рік закінчило 5490
учні закладів загальної середньої освіти.

Перший семестр 2018-2019 навчального  року  закінчили  5643 учні,  з них,
на бали високого рівня  (10-12 балів) 444 учні, що становить 10% (від  загальної
кількості учнів, що були проатестовані) -  це на 1% більше, ніж за відповідний
період минулого навчального року.  Бали високого та  достатнього рівнів  (7-12
балів) мають 2205 учнів, що становить 50 % від загальної кількості школярів,  що
були проатестовані.  

З вересня 2018 року у закладах загальної середньої освіти міста працює 19
профільних  класів,  у  яких  навчаються  633  учні.  Це  класи  математичного,
української  філології,   інформаційно-технологічного  та  історичного  профілю.
Профільні класи діють у закладах загальної середньої освіти №1, 3, 5, 6, 7, 9, 12,
14.

З поглибленим вивченням предметів  у закладах загальної середньої освіти
міста працювали 18 класів, в яких навчалися 501 учень або 8,8% від загальної
кількості  учнів.  Класи  з  поглибленим  вивченням  предметів  діяли  у  закладах
загальної  середньої  освіти  №1,  5,  6,  7.  Учні  мали  можливість  поглиблювати
знання з української та англійської мови, математики, інформаційних технологій.

З метою забезпечення системного психолого-педагогічного та соціального
супроводу  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  дітей  із
сімей учасників АТО та вимушено переселених сімей, дітей, які мають особливі
освітні потреби, дітей з девіантною поведінкою, дітей, які опинилися в складній
життєвій ситуації була організована робота практичних психологів та соціальних
педагогів  по  наданню  психологічної  та  соціально-педагогічної  допомоги
постраждалим  від  збройного  конфлікту  на  сході  України,  внутрішньо
переміщеним особам, членам їх сімей і родинам загиблих в ході АТО.

З вересня 2018 року у  закладах загальної середньої освіти міста діяли 11
інклюзивних  класів,  у  яких  навчалося  11  учнів  з  особливими  освітніми
потребами: 1- гімназія №5, 5- ЗОШ №9, 1- ЗОШ №10, 1- ЗОШ №13, 3- ЗОШ №14.

Особистісно  орієнтоване  спрямування  навчально-виховного  процесу  в
кожному інклюзивному класі забезпечував асистент вчителя, який бере участь у
розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм, адаптує
навчальні  матеріали  з  урахуванням  індивідуальних  особливостей  навчально-
пізнавальної  діяльності  дітей  з  ООП.  Посаду  асистента  вчителя  введено  у
кожному інклюзивному класі.

У 2018 році використано 171 683 грн. коштів цільової  субвенції для учнів,
які  навчаються  в  інклюзивних  класах.  Ці   кошти  використані  для  створення
відповідної  методично-матеріальної  бази  інклюзивних  класів  та  оплату  праці
педагогічним працівникам, які проводять корекційно-розвиткові заняття з даними
учнями. У  ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 обладнано кімнату реабілітації, а у ЗОШ І-ІІІ
ступенів №14 – кімнату ЛФК.

Для  реалізації  головної  мети  Нової  української  школи  педагогічні
колективи  закладів загальної середньої освіти міста працювали над підготовкою
до реалізації компетентнісного  підходу до навчання молодших школярів.

12-14 грудня 2018 відбувся тренінг для тренерів-педагогів НУШ.
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З січня по червень 2018 року вчителі початкової школи, які навчають учнів
1-х класів за новим Державним стандартом початкової загальної освіти у 2018-
2019  навчальному  році,  пройшли  дистанційний  курс  навчання  на  сайті  студії
онлайн -  освіти EdEra та взяли участь в онлайн – конференції,  яку проводила
Академія  педагогічних  наук,  по  питанню  надання  методичної  допомоги  в
організації освітнього процесу в НУШ. 

Учителі Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного Рогальова Олена та
Хілобок Оксана, як учасники з пілотної школи, що долучена до Всеукраїнського
експерименту "Електронний підручник для загальної середньої освіти", 8 грудня
взяли  участь  у  конференції  для  закладів  загальної  середньої  освіти  України:
"Цифрова трансформація освітнього простору", на базі Новопечерської школи (м.
Київ) у рамках "Освітніх днів Майкрософт в Україні". 

Одним із напрямків роботи  є робота з обдарованими учнями, яка включає
організацію  і  проведення  міських  етапів  Всеукраїнських  конкурсів,  турнірів;
проведення  І  та  ІІ  етапів  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад,  І  етапу
Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів
Малої  Академії  наук та  організацію підготовки  і  участі  їх  у  ІІІ  та  IV етапах.
Співпраця міського методичного центру із закладами загальної середньої освіти
дала в 2018 році вагомі результати.

Учасниками ІІ (міського) етапу стало 624 учнів, які вибороли 236 дипломів. 
За підсумками ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних

предметів  команда  міста  Прилуки  посіла  друге  загальнокомандне  місце  серед
міст  та  районів  Чернігівської  області,  виборовши 59  дипломів  (64%),  це  на  3
дипломи більше, ніж у минулому  році (56 дипломів – 64%). 

Переможцями  IV  етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  стали  учні:
Дорошенко  Анастасія  з  української  мови  і  літератури  (вчителі  Бойко  Н.В.,
Лоза  Н.В.),  Кабанець  Сніжана  з  української  мови  і  літератури  (вчитель
Романченко  О.С.),  Мариненко  Діана  з  української  мови  і  літератури  (вчитель
Левченко В.І.) – гімназія № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна; Клязника
Дмитро  з  хімії  (вчитель  Глушак Г.П.)  –  гімназія  №1 імені  Георгія  Вороного,
Герасименко Віталій з хімії (вчитель Губар Н.А.) – ЗОШ І-ІІІ ст. № 7.

3  метою  виявлення  учнів,  здібних  до  вивчення  окремих  предметів,  та
покращення підготовки їх до олімпіад в місті проводилися: 

- XVІ регіональний математичний турнір на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 7;
- ХІІ  відкритий  міжшкільний  турнір  юних  математиків  імені  Георгія

Вороного на базі гімназії № 1 імені Георгія Вороного.
У  січні  2018  року  проведено  міський  етап  конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, в якому взяли участь 45
учнів  8-11  класів  із  всіх  закладів  загальної  середньої  освіти  міста  та  ЦТДЮ.
Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт  учнів-членів  Чернігівського  територіального  відділення  МАН  України
визнано  12  (46%)  учнів.  Найбільш вдалим  є  виступ  учнів  гімназії  № 5  імені
Віктора  Андрійовича  Затолокіна  –  4  переможці,  по  2  в  закладах  загальної
середньої освіти  №№ 6, 7, 10, 14. 
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Переможцем  ІІІ  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких  робіт  учнів-членів  МАН  України  стала  Дорошенко  Анастасія,
учениця  10  класу  гімназії  №5  імені  Віктора  Андрійовича  Затолокіна  (секція
"Українська  література",  керівник  Бойко  Н.В.,  учитель  української  мови  та
літератури).

З  метою  заохочення  учнів  –  переможців
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад,  творчих
конкурсів, спортивних змагань 1 червня 2018 року в
День  захисту  дітей  проведено  зустріч  міського
голови  з  обдарованими  учнями.  Відповідно  до
Положення  про  заохочення  талановитих  і
обдарованих  учнів  навчальних  закладів  міста
Прилуки, затвердженого рішенням міської ради (21

сесія 7 скликання) від 23 грудня 2016 року №5, на виконання міських цільових
Програм  "Підтримка  та  розвиток  учнівської  молоді  міста  на  2016-2020  роки
"Обдарованість"  і "Оздоровлення та відпочинок дітей міста Прилуки на 2016-
2020  роки"  п’ятдесят  дев’ять   учнів  та  вихованців  нагороджено  грошовою
премією,  трьох  учнів  заохочено  путівкою  на  оздоровлення  та  5  учнів  -
Стипендією Прилуцького міського голови для талановитих і обдарованих дітей
міста. 

Традиційно  управління  освіти  міської  ради  разом  із  закладами
освіти  працювало  над  продовженням  дослідно-експериментальної  роботи
всеукраїнського та регіонального рівня. Зокрема спільно з:
    -  гімназією  №  5  ім.  Віктора  Андрійовича  Затолокіна  з  теми  "Науково-
методичні  засади  впровадження  фінансової  грамотності  у  навчально-виховний
процес"; 
       - ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 з теми "Впровадження реформи "Нова українська школа"
на  основі  педагогіки  партнерства  і  компетентнісного  підходу  –  стратегічне
завдання сучасного вчителя";
       - СШ І-ІІІ ст. № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій з теми
"Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті Інтелект
України".
    -  гімназією  №  1  ім.  Георгія  Вороного  з  теми  "Формування  творчої
самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу Прилуцької гімназії
№ 1 ім. Георгія Вороного м. Прилуки".
    У   2018  році  закінчено  дослідно-експериментальну  роботу  та  підведено
підсумки на засіданні науково-методичної ради ММЦ по таких експериментах:
       - всеукраїнського рівня в гімназії № 5 ім. Віктора Андрійовича Затолокіна з
теми  "Освітньо-інноваційне  середовище  як  фактор  цілісного  розвитку
особистості"; 
    -  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  13  ім.  Святителя  Іоасафа  Бєлгородського  з  теми
"Забезпечення  саморозвитку  та  самореалізації  особистості  школяра  шляхом
використання  діяльнісної  технології.  Впровадження  в  практику  роботи
загальноосвітньої школи Комплексної програми розвитку дітей "Росток";
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      -  ДНЗ №2 санаторного типу з  теми "Створення здоров’язбережувального
простору та формування культури здоров’я дошкільників". 

 У  закладах освіти  міста проводилась  робота по забезпеченню прав дітей
соціально-незахищених   категорій  на  освіту,  охорону  здоров'я  та  всебічний
розвиток,  по  організації  інформаційно-просвітницької,  консультативної,
діагностичної, корекційно-розвивальної роботи з дітьми із сімей учасників АТО
та із числа внутрішньо переміщених осіб.

  З метою оздоровлення учнів та вихованців закладів освіти з 29 травня по 15
червня  працювали  табори  з  денним  перебуванням  на  базі  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
№№2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, гімназій №1, №5, СШ І-ІІІ ст.№6, НВК №15, ЦТДЮ.
В другу зміну з  18 червня по 06 липня працював табір денним перебуванням на
базі  ЦТДЮ. З 30 липня по 16 серпня  працював табір на базі ДЮСШ. Термін
перебування  дітей  в  таборах  з  денним  перебуванням  -  14  днів,  вартість
харчування - 35 гривень на одну дитину в день. Збалансоване якісне триразове
харчування забезпечувало  КП  КШХ "Шкільний".

 Всього влітку 2018 року було охоплено відпочинковими послугами в даних
таборах  1672  дітей.  З  них  -  1054  дітей  пільгових  категорій.  Всього  залучено
коштів  з  міського  бюджету 591 745,00 грн  та 185 115, 00 грн – батьківських
коштів.  Для  змістовного  дозвілля  школярів  педагогічними  працівниками
проведено  цілу  низку  розважальних  заходів:  ігри,  конкурси,  змагання,  свята,
майстер-класи, тематичні екскурсії тощо. 

На  виконання  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  28.12.2015
1379 "Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів" в 2018 році
літні мовні школи були організовані у таборах з денним перебуванням на базі
Прилуцького  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва,  гімназії  №  5  імені  Віктора
Андрійовича Затолокіна, ЗОШ І-ІІІ ступенів № №7, 14.

У зазначених таборах вдосконалювали свої мовні навички з англійської мови
79 учнів. До роботи в літніх мовних таборах на базі закладів освіти було залучено
18 учителів іноземної мови та волонтера Корпусу Миру США в Україні Кейлу
Коґл.

В  усіх  закладах  загальної  середньої  освіти  м.  Прилуки  запроваджено
державну інформаційну систему управління освітою (ДІСО). У кожному закладі
загальної  середньої  освіти  встановлено  програму  "КУРС:  Школа",  в  закладах
дошкільної освіти міста – "КУРС: Дошкілля".

Комп'ютерні програми "КУРС: Школа" та "КУРС: Дошкілля" призначені для
ведення  єдиної  бази  даних  закладів,  відповідно,  загальної  середньої  та
дошкільної освіти, управління процесами, ведення електронних журналів, обліку
дітей та генерації звітів Міністерства освіти і науки України.  

Функціонує електронна реєстрація вихованців в заклади дошкільної освіти.
Педагогічні  працівники  активно  працювали  в  освітніх  проектах

Всеукраїнського  та  міжнародного  рівнів.  Команда  Прилуцької  спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  №6 з  поглибленим  вивченням  інформаційних  технологій
"Ініціатива" виграли конкурс анкет-заявок, що містили розгорнуті відповіді про
екологічний стан населеного пункту, очікування від проекту та відеоролик, стали
учасниками  Міжнародного  проекту  Zero  Waste  School.  Соціальний  педагог
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гімназії  №  5  імені  В.А.Затолокіна  Запара  Т.С.  є  модератором  та  тренером
міжнародної  програми  підтримки  освітніх  реформ  в  Україні  "Демократична
школа" з освіти для демократичного громадянства і прав людини, яка у 2018 році
впроваджувалась  в  Прилуцькій  гімназії  №5.  Дану  програму  реалізує
Європейський  Центр  ім.  Вергеланда  за  підтримки  Міністерства  закордонних
справ  Норвегії  та  у  співпраці  з  Міністерством освіти  і  науки  України,  радою
Європи, Центром освітніх ініціатив та ІСАР "Єднання".

Соціальний  педагог  гімназії  №  5  імені  В.А.Затолокіна  Запара  Т.С.  та
заступник  директора  з  ВР  Кожевнікова  Т.Г.   є  модераторами  та  тренерами
Міжнародного  проекту  "Фестиваль  документального  кіно  з  прав  людини
"Docudays UA", який з 2016 року впроваджується в Прилуцькій гімназії № 5 та є
одним  із  напрямків  реалізації  освітнього  проекту  "Школа  –  територія  прав
людини".

Протягом  2018  року  управління  освіти  міської  ради  працювало  над
реалізацією міських цільових Програм,  зокрема: "Крок за кроком до здоров'я"
Прилуцької загальноосвітньої школи №14 Прилуцької міської ради Чернігівської
області  на 2016-2020 роки; "Підтримка та розвиток учнівської молоді міста на
2016-2020  роки  "Обдарованість";  "Звільнення  від  батьківської  плати  за
харчування дітей із сімей учасників АТО, дітей із сімей учасників бойових дій на
території інших країн, дітей, що зареєстровані  як внутрішньо переміщені особи";
"Харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста у 2017
році".

Працівники  управління   освіти  міської  ради  долучалися  до  розробки,
написання  проектних  заявок  та  проектів:  "Енергоефективність  у  будівлях
дошкільних навчальних закладів  міста  Прилуки" з  метою реалізації  державної
політики у галузі дошкільної освіти щодо створення  належних умов перебування
дітей  у  кожному  конкретному  закладі,  які  б  відповідали  нормам  чинного
законодавства, та гарантували сім’ям  безпечне перебування дітей без ризиків для
здоров’я; "Реконструкція будівлі для спортивно-туристичного відділення Центру
творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради за адресою: вул. Вокзальна,
буд. 35Б, м. Прилуки, Чернігівської області", який   спрямований на проведення
реконструкції нежитлового приміщення, що перебуває у комунальній власності
територіальної громади міста Прилуки, для  здобуття дітьми позашкільної освіти;
НЕФКО  "Підвищення  енергоефективності  об’єктів  бюджетної  сфери  (освітні
навчальні  заклади)  та  системи  зовнішнього  освітлення  м.  Прилуки"  з  метою
впровадження енергозберігаючих технологій   ЗОШ №№2, 13 і ДНЗ №9. 

Під  супроводом  міського  методичного  центру  управління  освіти  міської
ради  запроваджується  медико-педагогічний  проект  всеукраїнського  рівня
"Гармонія  інтелекту  та  здоров'я"  дошкільним  навчальним  закладом
комбінованого  типу  №  26,  комунальним  позашкільним  навчальним  закладом
"Центр  творчості  дітей  та  юнацтва"  та  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  № 14.  У  СШ І-ІІІ
ступенів № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій запроваджено
Всеукраїнський науково-педагогічний проект "Інтелект України".

Дошкільну освіту в місті забезпечували заклади різних типів: 7 – загального
розвитку,  1  –  санаторного  типу  туберкульозного  профілю,  6  –  комбінованого
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типу. У зазначених закладах функціонувало 108 груп, з яких 8 спеціальних для
дітей  з  порушенням  зору  та  мовлення.  З  1  вересня  2018  року  відкрито  дві
додаткові групи загального розвитку наповнюваністю 15 і 20  осіб  у  закладах
дошкільної освіти №№3, 10.

Діяльність  закладів  дошкільної  освіти  спрямовувалась  на  забезпечення
цілісного  розвитку  дитини,  її  фізичних,  інтелектуальних,  творчих  здібностей
шляхом виховання,  навчання, соціалізації  та формування необхідних життєвих
навичок.

На кінець 2018  року заклади дошкільної освіти відвідувало 2162 дитини, що
становить 82% від загальної кількості дітей відповідного віку. З них, 197 дітей за
бажанням  батьків  відвідували  дошкільні  заклади  з  короткотривалим  терміном
перебування.  Діти старшого  дошкільного віку стовідсотково охоплені  різними
формами дошкільної освіти.

Відповідно  до  інструктивно-методичних  рекомендацій  "Про  організацію
освітньої  роботи  в  закладах  дошкільної  освіти"  всі  заклади  продовжили
впровадження в роботу освіти  Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої
програми  для  дітей  від  2  до  7  років  "Дитина",  Концепції  національно-
патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  та  виконання  вимог  Санітарного
регламенту; оновили предметно-ігрове середовище груп відповідно до сучасних
вимог; забезпечили  формування основ фізичного та психічного здоров’я дітей
дошкільного віку за рахунок впровадження інноваційних здоров'язбережувальних
технологій. 

Відповідно  до  Стратегії  національно-патріотичного  виховання  дітей  та
молоді  на  2016-2020  роки,  Концепції  національно-патріотичного  виховання
учнівської молоді, обласної  Програми з національно-патріотичного виховання на
2017-2020  роки  управлінням  освіти  міської  ради  спільно  із  закладами  освіти
організовано  роботу,  спрямовану  на  вирішення  проблем  відродження
національно-патріотичного  виховання  підростаючого  покоління,  основними
складовими  якого  є  громадянсько-патріотичне,  військово-патріотичне  та
духовно-моральне  виховання.  Зокрема,  у  закладах  освіти  у  2018  році
продовжували  роботу  77  гуртків  національно-патріотичного  виховання,  якими
було охоплено 1478  дітей дошкільного віку та учнів. Налагоджена співпраця  з
ветеранською та волонтерськими організаціями міста, козацькими полками. За
участю  ветеранів  війни  та  праці,  волонтерів,  бійців  АТО,  козаків,  з  нагоди
відзначення  пам’ятних  дат  та  історичних  подій,  проводяться  шкільні  та
загальноміські  патріотичні  заходи.  Зокрема,  26  березня   2018  року   на  базі
гімназії  №5  імені  В.А.Затолокіна  проведено  турнір  українських  національних
бойових  мистецтв  "Козацький  герць"  імені  Валентина  Бойка,  присвячений
річниці  Революції Гідності.

З  метою  активізації  національно-патріотичного  виховання,  протягом
звітного періоду, міським методичним центром була організована робота міських
творчих  груп:  педагогів-організаторів  з  проблеми  "Формування  національної
свідомості  школярів  через  систему  виховної  роботи  педагога-організатора"  в
ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського, вчителів предмету
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"Захист Вітчизни" з проблеми "Реалізація концепції національно-патріотичного
виховання через викладання предмету "Захист Вітчизни" в ЗОШ І-ІІІ ст. № 14.

Опорними  школами  з  питань  національно-патріотичного  виховання  були
гімназія  №  5  ім.  В.А.Затолокіна  –  з  виховної  роботи  "Активізація  правого
виховання  підростаючого  покоління  засобами  інтерактивного  навчання  та
виховання"  та   ЗОШ  І-ІІІ  ст.  № 10  –  з  національно-патріотичного  виховання
"Патріот". 

Активно  протягом  року  попрацювали  учні–члени  гуртків  ОКПНЗ
"Чернігівська МАН учнівської молоді" закладів загальної середньої освіти №№1,
5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, які представили на Всеукраїнський конкурс-захист науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Чернігівського територіального відділення МАН
України 12 наукових робіт національно-патріотичного спрямування. З них 5 робіт
представили учні ЗОШ І-ІІІ ступенів №10.

Педагоги  закладів  загальної  середньої  освіти  №№1,  3,  5,  7  та  ЦТДЮ
пропагували  передовий  педагогічний  досвід  з  національно-патріотичного
виховання на шпальтах всеукраїнських видань та Інтернет-ресурсах.

На  базі  закладів  дошкільної  освіти  проводилась  методична  робота,  що
розширила  знання  педагогів  з  питань  впровадження національно-патріотичних
ідей  у  практику  роботи,  зокрема:  семінари-практикуми,  педагогічні  майстерні,
тематичні декадники. 

З метою популяризації ідеї національно-патріотичного виховання на сайтах
закладів  загальної  середньої  та  дошкільної  освіти  створені  окремі  рубрики  з
вказаної  теми,  де  розміщені  нормативні  документи  з  питань  національно-
патріотичного  виховання,  висвітлюється  методична  робота  та  активні  форми
роботи з педагогами, дітьми та батьками. На сайтах закладів  позашкільної освіти
питання національно-патріотичне виховання висвітлюється в рубриці новини. 

 Протягом  звітного  періоду  в  усіх  закладах  загальної  середньої  освіти
фахівцями психологічної служби для учнів проводилися організаційно-діяльнісні
ігри та тренінги з формування патріотичних якостей та цінностей.

 У  ЦТДЮ  організовувались  майстер-класи  з  різних  технік  декоративно-
ужиткового мистецтва,  патріотичні  квести для родин учасників АТО та родин
переселенців,  фестиваль козацької пісні,  флешмоби. У гімназії № 1 ім. Георгія
Вороного запроваджено виховні проекти національно-патріотичного напрямку. 

Активізована  робота  щодо  оновлення  експозицій  військово-історичних
музеї у ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 10, 12. Організовуються тематичні екскурсії для
вихованців  закладів  дошкільної  освіти,  учнівської  та  студентської  молоді.
Педагогічний колектив  ЗОШ І-ІІІ ст. №10 проводив виставки бойових прапорів
та артефактів із зони проведення АТО під час міських заходів до Дня Державного
Прапора України та Дня Захисника Вітчизни. Другий рік продовжує свою роботу
опорна  школа  з  національно-патріотичного  виховання  "Патріот"  на  базі
Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. №10.

Спільно з ветеранською організацією міста проведено урочистості до "Дня
пам'яті та примирення", організовано  міський фестиваль патріотичної пісні імені
С.Г. Шовкуна. 
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Усі  заклади  загальної  середньої  освіти  протягом  звітного  періоду  були
задіяні  в  акціях  національно-патріотичного  спрямування:  "Пам’ять",  "Одягни
вишиванку", "Забутих могил не буває", "Ми пам’ятаємо", "Привітай ветерана",
"Наша турбота пам’ятним місцям", "Допоможи ветерану". Жоден заклад освіти
міста  не  залишився  осторонь  подій  на  Сході  України.  Було  проведено  ряд
благодійних акцій  в  підтримку учасників  бойових  дій:  "Допоможи солдатам",
"Діти  воїнам  АТО",  "Лист  пораненому",  "Зігрій  солдата",  "Захисникам  від
школярів",  "Валентинка  для  солдата",  "Нагодуй  солдата",  "Привітай  солдата",
"Подаруй  воїну  свято",  "Святий  Миколай  –  у  кожен  бліндаж",  "Великодній
кошик для воїнів АТО", "Ліки замість квітів". 

З  метою   належної  організації  роботи  з
військово-патріотичного виховання в місті проведено
міські  змагання  "Сокіл"  ("Джура")  для  учнів  2-4
класів  та  міський  етап  Всеукраїнської  дитячо-
юнацької  військово-патріотичної  гри  "Сокіл"
("Джура"). 

28  березня  2018  року  проведено  міський
Фестиваль "Віночок дитячих талантів у якому взяли участь 95 дітей 5-6 років –
вихованців   закладів  освіти,  навчально-виховного  комплексу  "Школа  І  ст.-
дошкільний заклад №15" та "Академії дошкільних наук" Центру творчості дітей
та юнацтва. 18 вересня 2018 року в Меморіалі-сквері  Вічної Слави проведено
міській урок Мужності, присвячений 75-ій річниці визволення міста Прилуки від
нацистських окупантів.

У  жовтні  2018  року  до  Дня  Захисника  України  у  закладах  загальної
середньої освіти та ЦТДЮ проведені патріотичні заходи за участю представників
волонтерських  та  козацьких  організацій,  військовослужбовців,  учасників
АТО/ООС:  уроки  мужності,  спортивні  змагання,  флеш-моби,  організовані
благодійні акції .  

З  метою  популяризації  фізкультури  та  спорту
серед учнівської молоді міста, формування здорового
способу  життя,  патріотизму,  залучення  учнів  до
занять  спортом  в  позаурочний  час,  формування
команд  для  участі  у  обласних  змаганнях
проводились:  Спартакіада  школярів  міста,  в  рамках
якої відбулись змагання з легкої атлетики, футболу,
волейболу, Всеукраїнські дитячі спортивні ігри серед
учнів  закладів  загальної  середньої  освіти  "Старти

надій", Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль школярів України
"Козацький  гарт",  легкоатлетична  естафета  вулицями  міста,  приурочена  Дню
пам’яті та примирення і  перемоги над нацизмом у другій світовій війні.

Культура

 У міському Будинку культури організовано та проведено ряд культурно-
мистецьких  заходів  з  нагоди  відзначення  знаменних  та  пам’ятних  дат,
загальноміських, обласних, державних свят.
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Проводяться заходи присвячені традиційним народним святам та обрядам,
професійним святам, заходи з нагоди святкування ювілеїв товариств, організацій
та підприємств,  творчих вечорів видатних особистостей, презентацій продукції
підприємств. Традиційним у міському Будинку культури стало проведення свят:
"Новорічна ніч",  "Шедрий вечір,  добрий вечір",  шоу-програма "Зіркові дуети",
мітинг-реквієм з нагоди ушанування героїв небесної сотні, ушанування учасників
бойових дій на території інших держав, жіночий вернісаж "Сузір’я прилучанок",
9  травня,  обрядове  дійство  "Івана  Купала",  урочистості  до  Дня  захисника
України, мітинг до Дня гідності і свободи, концертна програма до Дня Збройних
Сил України та Дня волонтера.

Для  дітей  з  пришкільних  таборів  проведено  ряд  розважальних  програм:
концертна програма "Канікули! Ура! Відривається дітвора або день народження
Олафа!",  танцювально-розважальна  програма  "DISCO  викрутаси",  квест  "У
пошуках героя", вистава "Веселі пригоди Тролів" .

Для людей похилого організованоретро-вечори.
В  березні  на  сцені  міськогоБудинку

культури  відбулася  музично-розважальна  програма
"ПозитиFF… LIVE party". 

В  період  новорічно-різдвяних  свят  було
організовано  такі  заходи:  театралізовані  дійства  "З
нетерпінням всі  чекають казку від святого Миколая",
відкриття  головної  ялинки  міста,  вистави  "Рапунцель",  новорічний  ранок
"Пригоди свинки Пеппи".

Організовано Миколин та Воздвиженський ярмарок.
При  МБК  працює  36  колективів  художньої  самодіяльності,  з  них  11

"народних" та 1 "зразковий",  в яких приймає участь 638 учасників. Колективи
художньої  самодіяльності  брали  участь  у  різноманітних  Всеукраїнських  та
Міжнародних фольклорних, молодіжних, хореографічних та інших фестивалях;
фестивалях–конкурсах мистецтв,  класичної  музики,  пісні,  танцю, декоративно-
прикладного  та  театрального  мистецтва;  Всеукраїнських  та  Міжнародних
вокально-хореографічних  конкурсах;  Всеукраїнському  театральному  фестивалі
для  дітей  та  молоді  та  ін.  Оцінкою роботи  творчих  колективів  є  визнання  їх
глядачами,  участь  у  різноманітних  конкурсах,  фестивалях  та  їх  перемоги
(отримання призових місць, дипломів,  "Гран – прі"). 

Виконуючи функцію організації  культурного дозвілля МБК за  2018 року
проведено близько 365 заходів.

Проведено ювілейні та творчі  вечори колективів та керівників:  "Запальні
танці під покровом арабської ночі", "З любов’ю до рідної пісні", "MUSIC LIVE",
"Я дарую вам радість", "Мільйон голосів".

Організовано фестивалі:
➢ ХVII Міжнародний молодіжний фестиваль "Мистецькі барви"; 
➢ відкритий  Всеукраїнський  фестиваль  акторської  майстерності

ім. М. Яковченка;
➢ Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва "Свято танцю";
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➢ фестиваль  патріотичної  пісні  "Ми  –
українці!";

➢ VIІI Відкритий Всеукраїнський фольклорний
фестиваль "Співоче поле";

➢ Всеукраїнський  відкритий  фестиваль
театрального мистецтва "Театральна осінь". 

За 2018 рік касові видатки загального фонду по
Прилуцькому міському Будинку культури складають 4 527 113,73 грн.

Надійшло  коштів,  отриманих  як  плата  за  послуги,  на  загальну  суму
225397 грн. 

Надійшло коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень —
62503,20 грн. (від отриманих благодійних внесків). Від населення оприбутковано
благодійну допомогу на загальну суму 28935 грн.

В грошовій формі від фізичних та юридичних осіб надійшло 26548,20 грн.
За рахунок коштів загального фонду придбано матеріальних цінностей на суму
6793,00  грн.  За  депутатські  кошти  придбано  українські  сорочки  (чоловічі  та
жіночі) - 10800,00 грн., миючий пилосос (7639,98 грн.), ЛЕД лампочки (3560,02
грн.). За кошти загального фонду усунено порушення по протипожежній безпеці
на загальну суму 464067,13 грн. За рахунок коштів спеціального фонду придбано
матеріальних  цінностей  на  суму  70343,88  грн.  За  кошти  благодійного  фонду
придбано  матеріальних  цінностей  на  суму  17526,14  грн.  За  власні  кошти
(20098,26  грн.),  власними  силами  виконано  поточні  ремонти  гримерних,
коридору, фойє. Відремонтовано дах над касовим фойє.

Прилуцька школа мистецтв та дитяча музична школа здійснюють естетичне
виховання  громадян  через  доступність  до  надбань  вітчизняної  та  світової
культури, створення умов для індивідуальної і колективної художньої творчості,
надає доступ для отримання дітьми міста якісної мистецької освіти, підтримки у
розвитку  їх  творчого  потенціалу,  самореалізації  та  постійного  духовного
самовдосконалення. 

Завдяки  сприятливим  умовам  для  розвитку  творчих  здібностей  дітей,
вихованці  місцевих  закладів  культури  щороку  посідають  призові  місця  на
міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах юних талантів.

У Прилуцькій дитячій музичній школі ім. Л.М.Ревуцького у 2018 році
підвищили  кваліфікацію  7  викладачів.  Викладачі  школи  приймали  участь  в
обласних  семінарах  та  конференціях.  Кількість  нових  народних  та  струнно-
смичкових  інструментальних  колективів  малих  форм  збільшилась  до  12
колективів.  16  випускників  продовжують  своє  навчання  в  вищих  мистецьких
навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації.

Учні  школи  приймали  участь  в  обласних,  міжнародних  конкурсах  та
фестивалях, де зайняли призові місця:

- участь в обласних конкурсах (кількість учасників: окремі виконавці – 14/
творчі  колективи  –  15;  кількість  переможців:  окремі  виконавці  –  12/  творчі
колективи – 15);

-  участь  у  всеукраїнських  конкурсах  (кількість  конкурсів  -  9;  кількість
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учасників:  окремі  виконавці  –  8;  творчі  колективи  –  2;  кількість  переможців:
окремі виконавці – 7; творчі колективи – 2);

-  участь  у  міжнародних  конкурсах  (кількість  конкурсів  -  3,  кількість
учасників:  окремі виконавці – 10/  творчі колективи – 4;  кількість переможців:
окремі виконавці – 4/ творчі колективи – 4).

Було  створено  сприятливі  умови  для  забезпечення  творчого,
інтелектуального  та  духовного  розвитку  підростаючого  покоління  засобами
участі в конкурсах усіх рівнів за всіма напрямками мистецтва.

Діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-сироти і
діти,  позбавлені  батьківського  піклування  мали  можливість  безкоштовно
здобувати мистецьку освіту.

Прилуцька  школа  мистецтв здійснює  естетичне  виховання  громадян
через доступність до надбань вітчизняної та світової культури, створення умов
для  індивідуальної  і  колективної  художньої  творчості,  надає  доступ  для
отримання  дітьми  міста  якісної  мистецької  освіти,  підтримки  у  розвитку  їх
творчого потенціалу, самореалізації та постійного духовного самовдосконалення.
В  школі  проводяться  заходи:  тематичні  концерти,  методичні  виставки  робіт
образотворчого мистецтва, традиційні зустрічі з випускниками школи, родинний
конкурс "Арт-ялинка", святкове вручення свідоцтв випускникам школи.

Школа  укомплектована  високопрофесійними  педагогічними  кадрами,  які
постійно  працюють  над  підвищенням  своєї  кваліфікації.  З  цією  метою  7
викладачів школи пройшли навчання по підвищенню кваліфікації.

Обдаровані  учні  школи  приймають  активну  участь  в  обласних  та
міжнародних  конкурсах,  де  займають  призові  місця.  За  2018  рік  44  лауреатів
Міжнародних конкурсів, 18 Всеукраїнських, 35 обласних.

За  2018 рік  Прилуцький краєзнавчий музей  ім.
В.І.Маслова проведено відкриття експозиційної вітрини,
екскурсії (191), інтерактивні заходи, вікторини, зустрічі,
Всесвітню  акцію  "Ніч  у  музеї",  дні  пам'яті,  відкриття
меморіальної  дошки,  оцифровування  музейних
предметів,  надано  наукових  довідок  та  консультацій  з
історії краю, підготовлено інформації для газети "День"
по  "Маршруту  №1".  Розроблено  програму  щодо  збереження  архітектурної
спадщини м. Прилуки.

Музеєм  відкриті  виставки  до  100-річчя  Любові  Забашти,  "Україна
вишивана",  "Прилуки  театральні",  "Друга  світова  -  погляд  через  роки",
"Молодість",  "З  Богом у  душі",  "З  криниці  української  душі",  "Життя віддане
сцені",  "Повір  у  себе",  "Втеча  з  мряки  –  2",  "100  років  боротьби:  Українська
революція 1917-1921 рр.", "Місто крізь віки" та ін.

Проведено  краєзнавчі  години:  "Свята  Голодна  кутя",  "Історії  кохання
видатних українців",  "Порушення прав казкових героїв", "Великодня писанка",
"Сталкерський  туризм",  "Найдивніші  пам’ятники  світу",  "Знай,  вимагай,
реалізовуй",  "Мандруємо разом",  "Перші  кам’яні",  "Права  дітей",  "Чорнобиль:
трагедія і подвиг", "Екологія природи, екологія душі", "Голокост – трагедія ХХ
           
                                                                                                                                                                                                                   36



століття", "Герої Крут – взірець для нащадків",  "В єднанні сила", "Афганістан –
душі  кривава  рана",  "В’ячеслав Чорновіл  –  пробудження України",  "Пекло на
землі", "Незабутній вересень", "Україна – країна нескорених", "В єдності - сила",
"В  лабіринтах  цифр",  "Доба  Гетьманату",  "Стежками  нашої  минувшини",
"Героїчними  шляхами  Прилуцького  козацького  полку",  "Моє  покликання  –
історія", "В боротьбі за Україну".

Працівники  музею  брали  участь  у  роботі  науково-методологічного
семінару-практикуму  "Патріотично-освітня  місія  сучасного  музею",  музейного
міжнародного форуму "Місцеві музеї: нові форми та інновації", круглих столів,
презентації книги, обласному конкурсі.

Ведуться  рубрики  в  соціальній  мережі  Facebook:  "Скарби  музею",
"Сторінками раритетного видання".

Діяльність  Прилуцьких  міських  бібліотек була  спрямована  на
формування фонду бібліотеки різними джерелами інформації  необхідними для
забезпечення  запитів  користувачів  бібліотеки,  надання  доступу  до  будь-яких
документів з фонду бібліотеки, культурно-просвітницьку діяльність, спрямовану
на задоволення духовних потреб громадян міста.

Протягом  2018  року  кількість  користувачів  обслугованих  усіма
структурними підрозділами книгозбірні та філіями, складає 17 868 чол., 350 678
видано примірників.

Зміцнюючи матеріально–технічну базу бібліотеки протягом звітного року
було  придбано:  вогнегасники  (972,00  грн.),  будівельні  матеріали  на  суму
(7 932,63  грн.),  канцтовари  на  суму  (3142,60  грн.),  сертифікати  ключів  та
програмне забезпечення (2743,00 грн.).

Бібліотека за 2018 рік усього отримала 1 140 прим. книг на суму 70 862,07
грн. та періодичних видань 978 прим. на суму 24693,55 грн.

В  останні  десятиліття  бібліотека  трансформує  свою
діяльність  розширюючи  коло  своїх  функцій,  перетворюючи
заклад  культури  в  потужній  культурно-інформаційний  центр.
Масова робота спрямована на зацікавлення та об’єднання різних
вікових груп користувачів,  вивчення їх вподобань та інтересів.
Однією  із  родзинок  такої  діяльності  є  міська  літературно-
мистецька премія ім. Л. Забашти "Квіт папороті". 

Виховання  патріота  своєї  країни  –  стає  чи  не
найголовнішим  завданням  закладів  культури  та  освіти.  Всі  бібліотеки  міста
зосередили  увагу  на  тому,  щоб  кожен  захід  був  найбільш  інформаційно-
заповненим. 

Прилуцькі  міські  бібліотеки  у  2018  році  провели  ряд  засідань  круглого
столу,  творчих  зустрічей,  краєзнавчих  годин,  бібліо-експрес,  бібліоінформину,
години  народознавства,  краєзнавчий  екскурс-панораму,  віртуальну  панораму,
відкрили бібліотечний бульвар, та персональні виставки художників. У читальній
залі  МЦБ  ім.  Л.Забашти  відбувся  скайп-урок  із  Національним  історико-
культурним  заповідником  "Гетьманська  столиця"  до  310-річчя  Батуринської
трагедії "Батурин, кров’ю политий".
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Молодіжна політика та спорт

Відділом  сім’ї,  молоді  та  спорту  міської  ради  постійно  проводиться
робота щодо консультування мешканців міста Прилуки про порядок оформлення
необхідних  документів  багатодітними  сім'ями.  Станом  на  даний  час  у  місті
зареєстровано 205 багатодітних сімей, у яких 696 дітей.

З метою підвищення престижу сім'ї, популяризації сімейних цінностей та
родинних традицій,  відділом сім’ї,  молоді  та спорту міської ради проводиться
необхідна  робота  щодо  подання  клопотань  про  присвоєння  багатодітним
матерям,  які  народили та  виховують п’ятеро  дітей,  почесного  звання  України
"Мати-героїня". 

Питання  організації  забезпечення  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  є
одним  з  головних  напрямків  роботи  даного  відділу.  У  місті  Прилуки
здійснюється  необхідна  робота,  спрямована  на  забезпечення  організованого
оздоровлення та відпочинку дітей.

У 2018 році 3399 дітей отримали послуги з оздоровлення та відпочинку, з
них 2214 дітей пільгових категорій.

Для  фінансового  забезпечення  відпочинкової  кампанії  2018  року
з міського бюджету використано  677,7 тис. грн. бюджетних коштів.

Пришкільні табори міста відвідало 1672 дітей, з яких 1054 дітей пільгових
категорій,  які  отримали відпочинкові послуги за рахунок міського бюджету та
618 дітей відпочило за батьківську плату.

Постійно проводиться підбір дітей пільгових категорій для направлення
до оздоровчих закладів як на території Чернігівської області, так і за її межами
відповідно  до  розподілу  Департаменту  сім’ї,  молоді  та  спорту  Чернігівської
обласної державної адміністрації.

За  рахунок  коштів  міського  бюджету  відповідно  до  міської  цільової
програми "Оздоровлення та відпочинок дітей міста Прилуки на 2016-2020 роки"
надано  27  тисяч  гривень,  на  які  придбано  3  путівки  до  дитячого  закладу
оздоровлення  та  відпочинку  "Лазурна  райдуга"  для  дітей,  які  були  відібрані
комітетом  по  визначенню  кандидатів  на  заохочення,  як  переможців
Всеукраїнських  учнівських   олімпіад  з  навчальних  предметів,  обласних  та
Всеукраїнських змагань.

Відділ сім’ї, молоді та спорту міської ради постійно співпрацює з вищими
навчальними  закладами  міста  І-ІІ  рівнів  акредитації.  Викладачі  та  студенти
запрошуються до участі у заходах з нагоди відзначення всіх державних свят та
свят місцевого значення.

Протягом 2018 року відділом сім'ї,  молоді та
спорту  міської  ради  організовано  та  проведено  ряд
загальноміських заходів.

У  рамках  відзначення  100-ї  річниці  подвигу
Героїв  Крут  з  метою  національно-патріотичного
виховання  молоді  міста  Прилуки  організовано
поїздку  представників  громадських  організацій  та
студентської  молоді  до  Меморіального  комплексу
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"Пам’яті Героїв Крут". У сесійній залі міської ради відбувся круглий стіл на тему:
"За Україну, за її волю...", присвячений бою під Крутами.

Представництвом міжнародної громадської організації "Кампанія  А21 —
відміна несправедливості у 21 сторіччі" у сесійній залі Прилуцької міської ради
проведено навчання за програмою "Протидія торгівлі людьми". 

У  спортивній  залі  Прилуцької  гімназії  №5  ім.В.А.Затолокіна  відбувся
третій  турнір  з  українських національних бойових мистецтв "Козацький герць
ім.Валентина  Бойка",  в  якому  вже  традиційно  брали  участь  команди
загальноосвітніх  навчальних  закладів  міста  та  команда  ГО  "Прилуцький
козацький курінь ім.Івана Сірка". 

Недержавною  неприбутковою  організацією  "Центр  розвитку  місцевого
самоврядування" проведено семінар-тренінг "Управління проектним циклом – від
ідеї  до  звітності"  щодо  написання  проектів  та  участі  у  грантових  програмах
представників молоді.

З нагоди відзначення Дня сміху було проведено
Кубок  гумору  за  участю  студентської  молоді
Прилуцького  гуманітарно-педагогічного  коледжу
ім.І.Я.Франка,  Прилуцького  медичного  училища,
Прилуцького  агротехнічного  коледжу  та  команди
Молодіжного центру ГО "Українська громадська рада".

Відбулася  урочиста  церемонія  проводів  на
строкову  службу  до Збройних  Сил  України  дев'яти
юнаків. 

У рамках святкування Миколиного ярмарку на алеї імені Любові Забашти
було  розміщено  Мистецьку  алею,  де  можна  було  придбати  книги  місцевих
авторів,  познайомитися  із  творчістю  прилуцьких  художників,  взяти  участь  у
створенні творчого панно "Прилуки в дитячих долонях" та творчому перфоменсі.

На  майданчику  біля  пам'ятника  Т.Г.Шевченку  організовано  виставку
"Прилуки театральні" та виставку дитячих малюнків "Театр очима дітей".

У  парковій  зоні  Міського  Будинку  культури   на  літньому  майданчику
організовано молодіжний простір "Молодіжний ART-пікнік".

Відбувся  родинний  фестиваль  "Щаслива  родина  міста  Прилуки"  та
проведено спортивні змагання "Спортивна родина — міцна Україна", присвячені
Міжнародному Дню сім'ї.

До Дня захисту дітей 1 червня в сесійній залі  Прилуцької міської ради
відбулася  офіційна  зустріч  міського  голови  О.М.Попенко  із  учнями  закладів
загальної середньої освіти, вихованцями позашкільних установ міста, які брали
участь  протягом  2017-2018  навчального  року  в  інтелектуальних  змаганнях,
спортивних турнірах, творчих конкурсах. 

З нагоди відзначення у місті Прилуки Дня молоді
відбувся круглий стіл  "Молодіжна ініціатива"  за  участю
представників активної учнівської та студентської молоді,
громадських  організацій,  молодіжного  центру  ГО
"Українська  Громадська  Рада",  спортивного  та  творчого
активу міста. 
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Команда  з  м.  Прилуки  брала  участь  у   обласному  заході "Молодіжне
наметове  містечко "ТАМ" —  Територія  активної  молоді". Команда  отримала
Грамоту Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної
адміністрації за II місце у квесті та за ІІІ місце у спортивній грі.

У  рамках  відзначення  Дня  Конституції  України  проводився
Всеукраїнський конкурс плакату "Я – Україна!".

У  рамках  святкування  Дня  молоді  відбувся  велопробіг  "Молодь  за
здоровий спосіб життя" та турнір з пляжного волейболу.

Урочисті  заходи до Дня молоді  розпочалися із  історично-природничого
квесту  "Прилуки  —  моя  Україна".  На  Центральній  площі  міста  відбулася
урочиста  концертна  програма,  під  час  якої  було  нагороджено  Почесними
грамотами виконавчого комітету Прилуцької міської ради та Подяками міського
голови  представників  активної  молоді  у  таких  номінаціях,  як: "Гідність  і
честь",  "Нова генерація", "Честь професії", "Новий вимір", "Олімпійська зміна",
"Гордість нації" та "Душа, віддана громаді".

Під час проведення свята на алеї  Любові  Забашти розміщувалася карта
мрій  та  бажань  "Прилуки  -  місто  моєї  мрії".  Також  на  алеї  була  розміщена
територія нового погляду, де молоді художники та фотографи представили свої
роботи. Було проведено майстер-класи з малювання та аквагриму. 

З  нагоди  відзначення  Дня  Конституції  України  біля  пам’ятника
Т.Г.Шевченку  відбувся  урочистий  захід  "Живи  моя  державо,  процвітай  мій
рідний краю!".

У рамках святкування Дня прапора України відбулося урочисте вручення
паспортів громадянам України.

До  Дня  незалежності  проведено  круглий  стіл  за  участю  студентської
молоді міста "Гордість твоя, Україно". Студентами вищих навчальних закладів І-
ІІ рівнів акредитації переглянуто документальний фільм "Січ". 

Відбувся  велопробіг  з  екскурсійним  відвідуванням  музею-садиби
М.Костомарова у с.Дідівці Прилуцького району "Під прапором сонця і неба".

У пологовому відділенні  КЛПЗ  "Прилуцька центральна міська лікарня"
проведено  акцію  "Народжені  незалежними",  присвячену  Дню  незалежності
України.

На  міському  стадіоні  "Супутник"  відбулися
урочистості  з  нагоди  відзначення  Дня  фізичної
культури  і  спорту.  В  рамках  свята  вперше
проводилася  міська  Спартакіада  серед  громадських
організацій.  Представлені  змагання  з  міні-футболу,
паркового  волейболу,  шашок,  настільного  тенісу,
бадмінтону,  перетягування  канату  та  армспорту.
Чернігівська  обласна  федерація  Армспорту  при
спортивно-бійцівському  клубі  "Лічман" наповнила

свято спорту яскравими емоціями під час змагань з армрестлінгу. З показовим
виступом завітали вихованці спортивно-технічного клубу "Тайм" (мотокрос). 

На  стадіоні  "Супутник"  проведено  міський  етап  національно-
патріотичного заходу "Я — патріот".
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В рамках  святкування Воздвиженського ярмарку студентами проведено
флешмоб  "Барвиста  Україна"  на  Центральній  площі  міста.  Вищі  навчальні
заклади  взяли  участь  у  конкурсі  "Український  борщ  смачний!"  у  рамках
Всеукраїнського відкритого фольклорного фестивалю "Співоче поле". Учнями та
викладачами закладів загальної середньої освіти проведено фудфест (фестиваль
їжі) "Щедра осінь – смачна осінь".

У парковій зоні Міського Будинку культури відбулися веселі спортивні
забави за участю спортивних сімей міста.

До Дня захисника України та  Дня українського козацтва  для студентів
вищих  навчальних  закладів  міста  проведено  розважальну програму  "З  глибин
сторіч козацький клич". 

З  нагоди  Європейського  дня  боротьби  з  торгівлею  людьми  у  місті
Прилуки  відбулася  загальнонаціональна  інформаційна  кампанія,  метою  якої  є
привернення уваги до проблеми торгівлі людьми.

У  рамках  проведення  Європейського  тижня  місцевої  демократії
відділом сім'ї, молоді та спорту міської ради проведено круглий стіл з лідерами
учнівського  та  студентського  самоврядування  "Розвиток  місцевої  демократії:
європейський  вектор",  на  якому  було  обговорено  шляхи  участі  молоді  у
місцевому самоврядуванні. 

У  міському  Будинку  культури  відбулися  урочистості  з  нагоди
Міжнародного дня студента. 

З нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи у сесійній залі Прилуцької
міської ради відбулася бесіда та перегляд документального фільму "Зима у вогні"
для студентської молоді. 

В  рамках  проведення  щорічної  акції  "16  днів  проти  насильства"  у
спортивній залі  Прилуцької  спеціальної  загальноосвітньої  школи-інтернату І-ІІ
ступенів відбулася товариська зустріч з настільного тенісу серед учнів зазначеної
школи-інтернату та представників Молодіжної ради.

 В рамках відзначення Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом відбувся
квест для активної учнівської та студентської молоді, представників Молодіжної
ради  "По  дорослому  про  ВІЛ  та  СНІД".  Спеціалістами  кабінету  "Довіра"
проведено  роз'яснювальну  роботу  щодо  проблемних  питань  ВІЛ/СНІДу  серед
молоді. 

 
                          Участь в грантових проектах і програмах

Структурними  підрозділами  міської  ради,  установами  та  організаціями
постійно  проводиться  робота  по  залученню  додаткових  (позабюджетних)
фінансових  ресурсів  шляхом   підготовки   пропозицій  для  участі  у  грантових
проектах та програмах технічної допомоги, що є актуальними для нашого міста. 

Місто  Прилуки  у  2018  році  були  учасником
грантового  проекту  "Активізація  малого  та
середнього  бізнесу  в  прикордонних  регіонах
України-Білорусі"  по  Програмі  транскордонного
співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC),
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що  фінансувалося  за  рахунок  Європейського  Союзу.  Метою  проекту  було
підвищення  ділової  співпраці,  комерційних  можливостей,  розвиток
інфраструктури підтримки бізнесу в прикордонних регіонах України та Білорусі.
Проведено  ряд  заходів  в  Україні  та  Білорусі  у рамках  реалізації  проекту,  до
організації  яких  були  залучені  виконавчий комітет Славутицької  міської  ради,
Славутицький  міський  фонд  підтримки  підприємництва,  Білоруський  торгово-
економічний  університет  споживчої  кооперації,  Чернігівська  регіональна
торгово-промислова  палата,  виконавчий  комітет  Вараської  міської  ради,
виконавчий комітет Прилуцької міської ради. Одним із результатів грантового
проекту  в  м. Прилуки  є  створення  Центру  транскордонної  співпраці,  який
сприятиме активізації транскордонного співробітництва з Республікою Білорусь
та іншими Центрами транскордонного співробітництва.

Продовжується  співпраця  з  Північною  екологічною  фінансовою
корпорацією  (NEFСO)  щодо  впровадження  проектів  з  енергоефективності,
сформовано новий тендерний комітет.  

З  жовтня  2018  року  Прилуцька  міська  рада  є
учасником проекту "Розвиток громад" Корпусу Миру
США в Україні.  У рамках даного проекту в міській
раді  працює  волонтер.  Метою  проекту  "Розвиток
громад"  Корпусу  Миру  США  в  Україні  є  сприяння
органам  місцевого  самоврядування  та  громадським
організаціям в їхній діяльності, спрямованій на сталий розвиток громади міста. За
даною програмою волонтери Корпусу  Миру США співпрацюють з  місцевими
організаціями  самоврядування,  місцевими  органами  виконавчої  влади,
неурядовими  організаціями  та  бізнес-структурами,  а  також  сприяють
соціальному та економічному розвитку на місцевому рівні. 

З 2017 року Прилуки приєднались до ініціативи ЄС "Мери за економічне
зростання", що дає більше можливостей для залучення позабюджетних коштів. У
2018 році здійснено підготовку проекту плану економічного розвитку в рамках
участі у даній ініціативі.

Протягом  року  у  рамках  ініціатив  Європейського  Союзу  "Мери  за
економічне  зростання",  "Угоди  мерів",  заходів  кампанії  Представництва  ЄС
"Будуймо Європу в Україні", програми "U-LED з Європою", програми-ініціативи
Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) "Громада, дружня до дітей та молоді", проекту
FORBIZ  "Підтримка  ЄС  України  у  відновленні  її  економіки"  (EU4Business),
програми  Британської  ради  "Активні  громадяни",  програми  представництва
Transparency  International Україна  "Прозорі  міста посадовці  міської  ради,
працівники бюджетних установ  взяли участь у навчально-методичних заходах та
презентаціях. 

Інформація  про актуальні  конкурси та  гранти оприлюднюються на  сайті
міської ради, здійснюється розсилка на організації та установи міста матеріалів
щодо конкурсів. 
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                   Інвестиційна діяльність та інноваційний розвиток

Протягом  2018  року  актуалізовано  та  надіслано  інформацію  щодо
інвестиційних  пропозицій,  земельних  ділянок  до  Департаменту  економічного
розвитку облдержадміністрації. Проводиться моніторинг інвестиційних проектів,
інноваційної  діяльності  на  підприємствах  міста,  оцінюється  їх  узгодженість  з
пріоритетними напрямами стратегічного розвитку. 

Всім зацікавленим інвесторам,  які  звертаються  безпосередньо  до міської
ради,  надається  інформація  щодо  наявних  вільних  земельних  ділянок,
виробничих  приміщень  та  об’єктів  незавершеного  будівництва.  Оновлено
матеріали  інвестиційного  паспорту  м.Прилуки  на  українській  та  англійській
мовах, який розміщено на сайті міської ради.

 Безпека життєдіяльності людини та промислова безпека

Спеціалісти  управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  оборонної
роботи міської ради протягом 2018 року працювали над забезпеченням охорони
життя  та  здоров’я  працівників  під  час  виконання  трудових  обов’язків  на
підприємствах,  в  організаціях  і  установах  міста  шляхом  створення  належних,
безпечних  і  здорових  умов  праці,  забезпечували  координацію  дій  ланки
територіальної  та  функціональних  підсистем  єдиної  державної  системи
запобігання  і  реагування  на  надзвичайні  ситуації  техногенного  та  природного
характеру.

Наказом міського голови-начальника цивільного захисту м.Прилуки від 29
грудня 2017 року № 8 "Про організацію цивільного захисту міста Прилуки у 2018
році"  затверджено  основні  завдання,  план  заходів,  організаційно-методичні
вказівки на поточний рік.

У місті проведено командно-штабне навчання  щодо виконання завдань під
час пропуску льодоходу, повені та паводків.

У  місті  проведено  командно-штабне  навчання  на  тему:  "Дії  органів
управління  та  сил  ланок  функціональних та  територіальної  підсистеми єдиної
державної  системи  цивільного  захисту  Чернігівської  області  щодо  ліквідації
наслідків  надзвичайних  ситуацій  у  разі  виникнення  аварії  на  залізничному
транспорті".

Проведено командно-штабне навчання на тему: "Дії органів управління та
сил  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
Чернігівської  області  під  час  переведення  територіальної  підсистеми  єдиної
державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на
режим функціонування в особливий період".

Проведено  командно-штабне  навчання  з  органами управління  та  силами
цивільного захисту ланок територіальних підсистем єдиної  державної  системи
цивільного захисту (із  залученням органів евакуації)  щодо ліквідації  наслідків
надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії на хімічно небезпечному об’єкті
ТОВ "Прилуцький завод - "Білкозин".
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Проведено  командно-штабне  навчання  з  органами управління  та  силами
цивільного захисту ланок територіальних підсистем єдиної  державної  системи
цивільного захисту щодо виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового
періоду.

Проведено штабне тренування щодо переведення єдиної державної системи
цивільного  захисту  з  режиму  функціонування  в  мирний  час  на  режим
функціонування в особливий період. 

З  метою  забезпечення  техногенно-екологічної  безпеки,  організації
заходів  цивільного  захисту,  координації  дій  сил  і  засобів  спеціалістами
управління з  питань надзвичайних ситуацій  та  оборонної  роботи  міської  ради
розроблено міську Програму "Забезпечення пожежної безпеки на території міста
Прилуки на 2016-2020 роки", на виконання заходів якої використано коштів у
сумі 539 146,78 грн.

Для  поповнення  місцевого  матеріального  резерву,  у  рамках  реалізації
заходів міської цільової Програми "Розвиток цивільного захисту м.Прилуки на
2017-2020 роки", придбано мотопомпу для брудної води KOSHIN STH 100X BAA
– 1, вартістю 37 960,26 грн.

Упродовж звітного періоду на підприємствах та установах міста проведено
71  комплексне  спеціальне  об’єктове  навчання,  тренування.  У  проведенні
тренувань  кваліфіковану  допомогу  надавали  майстри  навчально-
консультаційного  пункту  в  місті  Прилуки  навчально-методичного  центру  з
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Чернігівській області.

 Відповідно до плану підготовки кадрів на базі навчально-консультаційного
пункту в місті Прилуки навчально-методичного центру з цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності в Чернігівській області – 296 осіб.

Щомісячно,  кожну  третю  середу,  проводяться  наради  із  начальниками
штабів,  на  яких  доводяться  нові  законодавчі  документи  в  сфері  цивільного
захисту, пожежної й техногенної безпеки, проводиться аналіз некласифікованих
подій, підводяться підсумки виконання плану основних заходів минулого місяця
й ставляться завдання на наступний місяць.

Класифікованих надзвичайних ситуацій впродовж звітного періоду у місті
не сталося.

Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека

Проведення комплексних заходів з утримання території міста в належному
санітарному  стані  є  одним  із  пріоритетних  напрямків  діяльності  управління
житлово-комунального  господарства  міської  ради,  підпорядкованих  йому
комунальних  підприємств,   головного  спеціаліста  санітарно-екологічного
контролю  управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  оборонної  роботи
міської ради, КП "Муніципальний контроль".

Згідно відповідних розпоряджень міського голови двічі на рік, навесні та
восени, проводяться місячники з благоустрою та санітарної очистки міста.
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Організовано  та  проведено  в  місті  Всеукраїнські  акції  на  підтримку
чистоти: "Зробимо Україну чистою - 2018",  "День довкілля",  "Чиста Україна -
чиста земля", Всесвітню акцію "Година Землі".

При виконавчому комітеті  міської  ради  працює  постійнодіюча  комісія  з
питань  поводження  з  безхазяйними  відходами.  У  квітні-травні  2018  року  на
засіданні  комісії  розглянуто  лист  відокремленого  підрозділу  "Прилуцька
дистанція колії" Державного підприємства "Південна залізниця" щодо наявності
безхазяйних  відходів  у  смузі  відведення  залізниці.  За  результатами  роботи
складено  акт  комісійного  обстеження,  в  якому  визначено  склад,  властивості,
об’єм  відходів  та  надано  висновки  комісії.  Даний  акт  направлено  до
відокремленого  підрозділу  "Прилуцька  дистанція  колії"  для  відповідного
реагування.

Налагоджена  систематична  робота  щодо  поводження  з  побутовими
відходами. Розроблені та виконуються заходи по роздільному збиранню сміття.
На даний час у місті працюють пункти з роздільного збирання твердих побутових
відходів  по  вул.  1  Травня,  у  мікрорайоні  283  кварталу, 4  майданчика  у
військовому  містечку  №12,  2  майданчика  по  вул.  Польовій,  майданчик  по
вул. Індустріальній, 7 та майданчик по пров. 8 Березня.

Постійно діє комісія по обстеженню зелених насаджень.
Проведено впорядкування та облаштування клумб та газонів у центральній

частині міста та на Привокзальній площі.  Висаджені  алеї  сакур у військовому
містечку №12 та у парковій зоні в центрі міста.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                       О.І.Сивенко
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