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Вступ 

Незважаючи на складний для країни час, вдалося втілити в життя ряд 

проектів і заходів, що серйозно сприяли позитивним змінам в житті міста. 

Найголовніше те, що Прилуки продовжили свій динамічний розвиток у 

економічній, соціальній та культурній сферах. Важливо, що з кожним днем 

Прилуки підтверджують статус міста, яке розвивається та впевнено крокує в 

майбутнє. 

Завдячуючи спільній праці влади і всієї громади, місто має добрі 

показники роботи. 

Пріоритетними напрямками діяльності міської ради у звітному періоді 

були: 

- організація та здійснення ведення діловодства в міській раді та її 

виконавчих органах; 

- організація роботи із зверненнями громадян, контроль за їх 

виконанням; 

- організація особистих прийомів громадян, „прямих” та „гарячих” 

телефонних ліній зв’язку; 

- організація процесу надання адміністративних послуг суб’єктам 

господарської діяльності та громадянам через міськрайонний Центр надання 

адміністративних послуг Прилуцької міської ради; 

- ведення персоніфікованого обліку виборців, складання та 

уточнення списків виборців для проведення виборів; 

- організація правової роботи, спрямованої на правильне 

застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог 

чинного законодавства міською радою, виконавчим комітетом міської ради, 

виконавчими органами міської ради; 

- участь в реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

населення; 
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- здійснення власних та делегованих повноважень виконавчих 

органів ради у сфері економічного розвитку, сприяння комплексному 

економічному і соціальному розвитку міста; 

- скорочення бюджетних видатків, через запровадження 

енергозберігаючих технологій; 

- забезпечення ефективного управління майновими ресурсами 

територіальної громади міста; 

- підвищення рівня та якості житлово-комунальних послуг, що 

надаються населенню міста;  

- забезпечення належного утримання та експлуатації житлового 

фонду і об’єктів житлово-комунального господарства, проектування, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунальної власності; 

- поліпшення стану благоустрою міста, контроль за дотриманням 

суб’єктами господарювання та громадянами Правил благоустрою території 

м.Прилуки; 

- підвищення якості надання освітніх послуг, реалізація Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, формування світоглядних 

орієнтирів та духовно-моральних цінностей особистості в навчально-виховному 

процесі; 

- реалізація власних та делегованих повноважень у галузі культури, 

туризму та охорони культурної спадщини; 

- розвиток клубної, музейної, бібліотечної справи та туристичної 

інфраструктури; 

- розвиток фізичної культури та спорту в місті; 

- забезпечення реалізації власних та делегованих повноважень у 

молодіжному середовищі; 

- реалізація конституційного права громадян на соціальний захист, 

забезпечення адресної матеріальної підтримки непрацездатних громадян, сімей 

з дітьми, дітей-інвалідів, пенсіонерів та осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, учасників антитерористичної операції та осіб, які 



5 

 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції; 

- підтримка багатодітних сімей; 

- забезпечення соціального захисту сімей, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та 

внутрішньо переміщених осіб; 

- організація надання соціальних послуг; 

- недопущення зростання рівня підліткової злочинності; 

- забезпечення реалізації державних, міських програм, направлених 

на допомогу сім’ям, дітям та молоді; 

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді; 

- забезпечення соціального супроводу прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу та, за потреби, соціального супроводу сімей опікунів, 

піклувальників; 

- сприяння реалізації інформаційної політики у сфері соціальних 

послуг. 

 

Промисловість 

Основна мета розвитку міста Прилуки у 2017 році - покращення якості 

життя мешканців міста шляхом забезпечення сталого економічного, 

соціального, екологічного і культурного розвитку міста. 

На даний час на території м.Прилуки знаходиться 15 основних 

бюджетоутворюючих підприємств. Найбільші з них: 

 ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (кількість працівників  

1949 чол.). Сьогодні на порядку денному – технічна модернізація існуючих 

потужностей, стабілізація рівнів видобутку нафти, нарощування та зміцнення 

сировинної бази. В експлуатації знаходяться свердловини, яким вже  
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35-60 років, що потребує значних коштів на ремонт. Інвестицій потребує також 

і розширення пошукових робіт. 

 ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» (кількість працівників 

540 чол.). 

На підприємстві виробляють більше 10 всесвітньовідомих марок сигарет, 

таких як Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall та Rothmans, а також національні 

марки: «Прилуки», «Прилуки Особливі». Продукція підприємства 

експортується до Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Азербайджану, 

Сінгапуру. 

Обсяги виробництва за І півріччя 2017 року становлять 11355,2 млн.шт. 

сигарет. На даний час підприємство є найбільшим інвестором в Чернігівській 

області і продовжує інвестувати значні кошти у виробництво (до 500 млн.грн. у 

рік). 

ТОВ «Прилуцький завод - «Білкозин» (кількість працівників 540 чол.) – є 

єдиним в Україні і одним з нечисленних в Європі підприємством, яке 

спеціалізується на виготовленні штучних колагенових оболонок для 

використання у виробництві ковбасних виробів, сосисок та інших харчових 

продуктів; продукцію експортує до Бразилії, Китаю, Австралії, США, 

Туреччини, Греції, Іспанії. 

За І півріччя 2017 року підприємством випущено продукції на суму  

129,6 млн.грн., що на 29 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

На заводі постійно здійснюються роботи по вдосконаленню 

технологічних процесів, модернізації та освоєння нового обладнання. 

ПАТ «Завод «Будмаш» (кількість працівників 90 чол.) у поточному році 

відновило свою роботу, збільшивши свої обсяги майже у 1,5 рази. При цьому 

підприємство ліквідувало заборгованість із заробітної плати, на даний час ідуть 

виплати по податковому боргу. 

Підприємство і на далі готове випускати будівельні машини, 

напівпричепи автоцементовози, цистерни-контейнери, установки для набризку 

бетонної суміші, вапногасилки, розчинонасоси, компресорне устаткування, 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunhill&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kent&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucky_Strike&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pall_Mall&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rothmans&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Експорт
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підіймачі щоглові, контейнери для будівельного сміття і побутових відходів, 

мобільні очисні споруди, замково-залізні вироби і фурнітуру для кортежного 

будівництва тощо. 

ДП «Пластмас» ТОВ «ТД Пластмас-Прилуки» (кількість працівників  

234 чол.) Сьогодні у виробничій програмі підприємства близько  

150 найменувань виробів технічного і побутово-спортивного призначення. Для 

їх виробництва щорічно переробляються тисячі тонн вторинної полімерної 

сировини. 

Основне місце в загальному виробництві займає випуск гранульованих 

полівінілхлоридних пластикатів, призначених для виробництва ізоляції і 

захисних оболонок проводів і кабелів. 

Створено нові рецептури виробництва кабельних пластикатів з 

підвищеною пожежостійкість та безсвинцевих пластикатів; триває 

нарощування темпів виробництва виробів технічного призначення: випуск 

фенопласту гальмівних колодок для тролейбусів і трамваїв, деталей 

метрополітену і залізничного транспорту, деталей для оснащення гірничо-

шахтного устаткування. 

Підприємство працює стабільно, щомісяця збільшуючи обсяги випуску 

продукції, яку добре знають споживачі в Росії, Білорусі, Грузії, Казахстані. За 

результатами І півріччя обсяги виробництва зросли майже в 2 рази. 

Завдяки керівництву підприємства на його території успішно функціонує 

індустріальний технопарк. Останнє підприємство, яке ввійшло в даний 

конгломерат є ТОВ «ТД «Інтерелектро». 

ТОВ «Прилуцька швейна фабрика «Корона» (кількість працівників  

75 чол.) спеціалізується на виготовленні військової форми (літня, зимова). 

Підприємство збільшило свої обсяги до 191 % у порівнянні з підсумками  

І півріччя минулого року. 

ПрАТ «Прилуцька швейна фабрика» (кількість працівників 120 чол.) 

випускає куртки, штани, костюми, жакети, пальто, спецодяг, військову форму 

тощо. Значна частина продукції підприємства іде на експорт. 
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Підприємство збільшило обсяги виробництва до 124 %. 

Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Алітоні» (кількість 

працівників 600 чол.) здійснює виготовлення заготовок взуття, збільшило свої 

обсяги до 104,9 %. 

Підприємство планує вкласти значні інвестиції у розвиток виробництва – 

планується будівництво нових виробничих цехів, що в подальшому 

потребуватиме додатково 200 робочих місць. 

Агропромислове об’єднання ім.Івана Супруненка ПрАТ «Прилуцький 

хлібозавод» (кількість працівників 300 чол.) – потужне підприємство харчової 

галузі Прилуччини, яке має статус агропромислового комплексу, у 

асортименті – понад 40 найменувань хлібобулочних виробів. Ріст обсягів 

виробництва за І півріччя 2017 року становить 6 %. 

ТОВ «Янг-Україна» (кількість працівників 31 чол.). Це компанія – 

виробник офісних крісел, стільців та комплектуючих. Компанію було створено 

в березні 2004 року як українське представництво групи компаній «Young 

Corporation», наразі є одним із найбільших виробників офісних крісел, стільців 

та комплектуючих в Україні, а також активним експортером в країни ЄС. 

Галузь виробництва будівельних матеріалів представлено в місті 

підприємством ТОВ ВТФ «Керамік-Прилуки», яке відновило свою діяльність у 

червні-липні 2016 року. На даний час працює стабільно, постійно нарощуючи 

обсяги виробництва. 

ТОВ «Удай» (кількість працівників 42 чол.) виготовляє: модульні 

конструкції, вагончики, ларьки, дачі, вагони-сушарки, гаражі, будинки охорони, 

блок-пости, вагони-санвузли, вагони-душові, лабораторії, будівельні 

приміщення на колесах тощо. 

Підприємства з іноземними інвестиціями: 

1. ТОВ «Алітоні» Італія 

2. ТОВ «Прилуцький завод - «Білкозин» Кіпр 

3. ТОВ «Янг Україна» Індонезія, США 

4. ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» Великобританія 
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5. ТОВ «Ліга II» Беліз  

6. ТОВ «УКРНАФТОГАЗІНВЕСТ» Кіпр  

7. ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»  Беліз  

8. ТОВ «АСФА ЛАЙН» Беліз  

 

Реалізація продукції 

Незважаючи на спад виробництва по деяким підприємствам упродовж 

січня- червня 2017 року підприємства міста реалізували промислової продукції 

(товарів, послуг) на 2970 млн.грн., що на 21,9 % більше, ніж у минулому році. Із 

загального обсягу реалізації найбільша частка (64 %) підприємств переробної 

промисловості. 

У розрахунку на 1 особу населення обсяг реалізації становив 52 тис.грн. 

(по Чернігівській області майже 12 тис.грн.). 

 У обсязі реалізації підприємств 57 % становили споживчі товари 

короткострокового та тривалого використання, 10 % – товари проміжного 

споживання. 

За звітний період підприємствам переробної промисловості (без 

урахування підприємств із виробництва харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів) надійшло замовлень на виробництво продукції на 

193 млн.грн., з них 48 % – від іноземного замовника. 

Зовнішньоторговельний оборот 

Покращилася ситуація з зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. 

Темпи зростання обсягів експорту за І півріччя 2017 рік становлять 

19,6 %, імпорту – 36,7 %. 

Будівельна діяльність 

Будівельними підприємствами міста за січень-червень 2017 року 

виконано будівельних робіт на суму 57,3 млн.грн., що на 21,5 % більше, ніж у 

відповідному періоді 2016 року. У відсотках до загального обсягу виконаних 

будівельних робіт по Чернігівській області цей показник склав 20,4 %. 
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Зайнятість населення на підприємствах міста 

Відповідно до інформації Прилуцького міськрайонного центру зайнятості 

на промислових підприємствах міста, станом на жовтень 2017 року, існує  

82 вакансії: 

№ 

п/п 
Підприємство Вакансії, чол. 

1. ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  2 

2. ПАТ «Завод «Будмаш» 5 

3. ТОВ «ВТФ «Керамік-Прилуки» 3 

4. ПП «МПБП «Стимул» 4 

5. ТОВ «Удай»  4 

6. ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» 2 

7. ТОВ «ТД «Пластмас-Прилуки» 14 

8. ТОВ «Алітоні» 3 

9. ТОВ «Прилуцьке ХПП» 5 

10. ТОВ «КБ Пожспецмаш» 8 

11. ТОВ «Велес-Пром» 2 

12. ТОВ «Прилуцький завод - «Білкозин» 5 

13. Комунальні підприємства та установи 10 

14. Інші підприємства 15 

 

Заробітна плата та її заборгованість 

На кінець року очікується, що середньооблікова кількість штатних 

працівників, зайнятих економічною діяльністю, складе 13,4 тис.осіб. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по місту 

станом на 1 вересня 2017 року становила 6247 грн. У порівнянні з початком 

року заробітна плата виросла на 11,8 %.  

Станом на 1 листопада 2017 року заборгованість із виплати заробітної 

плати на підприємствах, установах та організаціях відсутня, але загальна сума 

заборгованості до управління по платежах, контроль за погашенням яких 

здійснюють органи Пенсійного фонду, збільшилась до 1 січня 2017 року на 

614,58 тис.грн. і станом на 1 жовтня 2017 року становить 11261,08 тис.грн. 

Заборгованість зі сплати страхових внесків зменшилась на 19,95 тис.грн. та 

становить 8962,85 тис.грн., що на 637,18 тис.грн. більше, ніж на початок року. 
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Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради 

вживалися заходи щодо зменшення заборгованості зі сплати внесків: посадових 

осіб підприємств-боржників викликали на кожне засідання тимчасової комісії з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат для заслуховування звітів 

керівників-боржників. 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення міської 

ради перебуває 4802 одержувачів допомоги, яким призначено і виплачено  

16 різних видів державної соціальної допомоги, що на 88 одержувачів менше, 

ніж у минулому році (4890 осіб). 

Управління праці та соціального захисту населення міської ради постійно 

проводить роботу щодо зростання рівня середньомісячної заробітної плати, 

зменшення частки низькооплачуваних працівників на підприємствах міста. Під 

час обстежень дотримання трудового законодавства на підприємствах, в 

установах та організаціях міста при реєстрації колективних договорів 

керівникам підприємств надаються рекомендації щодо впровадження 

обґрунтованих систем тарифної оплати праці, підвищення частки тарифної 

оплати в середній заробітній платі, дотримання вимог Генеральної та галузевих 

угод при формуванні тарифних ставок та посадових окладів працівників. 

Контроль за додержанням мінімальних державних гарантій в оплаті праці 

здійснюється шляхом обстежень підприємств. 

 

Малий та середній бізнес 

Історично склалося, що наше місто здавна було містом купців та 

ремісників. З розвитком ринкових відносин у державі в місті зростає малий та 

середній бізнес. Його представники – юридичні особи, тобто малі та приватні 

підприємства, та фізичні особи-підприємці, що забезпечують надання різних 

послуг, насиченість ринку різноманітними товарами, займаються виробничою 

діяльністю. 
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Кількісні та якісні показники, що характеризують стан розвитку малого 

підприємництва у місті Прилуки, загалом свідчать про відсутність проявів 

негативних тенденцій у цьому секторі економіки. 

За інформацією головного управління статистики в Чернігівській області 

станом на 1 липня 2017 року кількість діючих суб’єктів малого і середнього 

підприємництва по м.Прилуки становить 278 юридичних та 2678 фізичних осіб. 

Станом на 1 липня 2017 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року, відбулося збільшення юридичних осіб на 1 особу та зменшення  

фізичних – на 56 осіб. 

Малий та середній бізнес забезпечує роботою майже 6 тис. осіб. 

Надходження до міського бюджету від підприємницької діяльності за  

I півріччя 2017 року становлять 25,6 млн.грн. (за аналогічний період  

2016 року – 21,3 млн.грн. 

Протягом 2016-2017 років динамічно розвивалася сфера внутрішньої 

торгівлі. 

У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. 

У місті функціонує 3 ринки та торговельний майданчик «Андріївський», на 

яких розміщено 2793 торгових місця. За рахунок ринків формується четверта 

частина загального обсягу продажу споживчих товарів. 

Протягом року працювали 13 нестаціонарних об’єктів сезонної торгівлі у 

мікрорайонах міста. 

Робота господарського комплексу міста вплинула на виконання 

показників наповнення бюджетів усіх рівнів. 

Змінами, внесеними до Податкового кодексу України, передбачено новий 

перелік місцевих податків і зборів, що дає можливість підвищити фінансову 

спроможність міського бюджету. 

На мале підприємництво, як на важливий соціальний та економічний 

сектор, направлена підтримка міської влади. 

З метою розвитку малого підприємництва в місті, спеціалістами 

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

та середнього бізнесу. 

Активно працює Центр підтримки підприємництва, який було створено 

в рамках спільного проекту Прилуцької міської ради, Корпусу миру в Україні 

та ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» у 2007 році. Фахівці 

Центру надають консультації з юридичних і бухгалтерських питань. Матеріали 

про тенденції розвитку підприємництва, роз’яснення законодавства, конкурсні 

відбори інноваційних проектів висвітлюються в ЗМІ.  

  

Міськрайонний центр надання адміністративних послуг  

Сьогодні отримання адміністративних послуг – регулярна та буденна 

процедура, якою ми неодноразово користуємося, коли треба 

прописатися/виписатися з квартири, зареєструвати власний бізнес, отримати 

різноманітні дозволи та багато іншого. 

Якість роботи центру надання адміністративних послуг визначає рівень 

довіри, який безпосередньо залежить від того, як держава виконує свої функції, 

де надання адмінпослуг посідає одну із ключових позицій. 

Відвідувачам центру надання адміністративних послуг важливо не просто 

отримати потрібний документ, але й отримати його вчасно, якісно, за 

зрозумілою процедурою, у зручних та комфортних умовах. 

Організацію роботи щодо надання адміністративних послуг населенню 

здійснює Міськрайонний Центр надання адміністративних послуг. 

Популярні послуги, за якими громадяни звертаються до Центру – це 

послуги землекористування, реєстрація/зняття місця проживання, реєстрація 

права власності на об’єкти нерухомого майна та послуги з питань 

містобудування та архітектури. 

Організацію роботи Міськрайонного центру надання адміністративних 

послуг здійснює відділ адміністративних послуг міської ради. 

На відділ покладено обов’язки щодо державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
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громадських формувань. За 10 місяців 2017 року до місцевого бюджету 

перераховано за послуги у сфері державної реєстрації, які надані державними 

реєстраторами відділу, 627,0 тис.грн., до державного бюджету – 14,76 тис.грн. 

Крім того, посадовими особами відділу здійснюється реєстрація/зняття з 

реєстрації місця проживання осіб м.Прилуки. За дану послугу сплачується 

адміністративний збір до місцевого бюджету. Так, за період з 1 січня 2017 року 

по 31 жовтня 2017 року до місцевого бюджету перераховано 99,3 тис.грн. 

У приміщенні Міськрайонного центру надання адміністративних послуг 

продовжується робота щодо надання адміністративних послуг Міськрайонного 

Управління у Прилуцькому районі та м.Прилуках Головного Управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області. Кошти за вказані вище послуги, а 

саме, за надання витягів з Державного земельного кадастру, також 

зараховуються до місцевого бюджету. Так, за період з 1 січня 2017 року по  

31 жовтня 2017 року до місцевого бюджету перераховано 283,1 тис.грн. 

Всього за адміністративні послуги, надані посадовими особами відділу 

адміністративних послуг міської ради, до місцевого бюджету перераховано 

1 млн. 940 тис.грн. 

Переваги інтегрованого надання адміністративних послуг, тобто через 

Міськрайонний центр надання адміністративних послуг, полягають у тому, що 

для споживачів послуг (громадян і бізнесу) – це можливість одночасного 

замовлення різних послуг, які можуть випливати з одного факту або життєвої 

ситуації. Тобто, найважливіша перевага ЦНАП – це ліквідація потреби особи 

звертатися до різних адміністративних органів, розпорошених територіально та 

за різними прийомними годинами. 

З цією метою планується запровадити надання адміністративних послуг з 

видачі паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон через Міськрайонний центр надання 

адміністративних послуг. На даний час ведеться робота щодо закупівлі 

обладнання і процедура сертифікації приміщення кабінету № 69 по вулиці 

Київській, 281а для організації захищеного каналу доступу. 
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Місто Прилуки за пропозицією Територіального управління юстиції у 

Чернігівській області буде брати участь у пілотному проекті. Найближчим 

часом жителі міста Прилуки та Прилуцького району зможуть подати заяви 

щодо реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, внесення змін до 

записів актів цивільного стану та поновлення актових записів цивільного стану 

як до територіального підрозділу реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), так 

і до Міськрайонного Центру надання адміністративних послуг. 

У подальшому серед основних завдань реформування сфери 

адміністративних послуг є збільшення переліку адмінпослуг, які надаються 

через ЦНАП, підвищення якості надання таких послуг, скорочення строків та 

видатків на їх надання, впровадження нових інформаційних технологій для 

спрощення процедури надання адміністративних послуг. 

 

Інвестиційна діяльність та інноваційний розвиток 

Відповідно до статистичних даних обсяг капітальних інвестицій по місту 

Прилуки за І півріччя поточного року складає 252,9 млн.грн. Очікується, що у 

2017 році зазначений показник складе більш ніж 420 млн.грн. 

Проводиться моніторинг інвестиційних проектів, інноваційної діяльності 

на підприємствах, оцінюється їх узгодженість з пріоритетними напрямами 

стратегічного розвитку міста. Всім зацікавленим інвесторам, які звертаються 

безпосередньо до міської ради, надається інформація щодо наявних вільних 

земельних ділянок, виробничих приміщень та об’єктів незавершеного 

будівництва. 

Актуалізовано та надіслано інформацію щодо двох земельних ділянок, що 

розміщуються по вулиці Індустріальній (3,5 га) та по вулиці Пирятинській  

(5,5 га) до Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації. 

Інформацію про інвестиційні пропозиції розміщено на сайті міської ради та 

веб-порталі міста. 

Також відповідно до Генерального плану м.Прилуки буде проведено 

обстеження земельних ділянок промислового призначення площею від 0,5 га 
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для подальшого пропонування їх інвесторам. Разом з тим слід зазначити, що 

інвесторам більш цікаві вільні виробничі площі підприємств міста. 

Задля підвищення рівня надання муніципальних послуг управлінська 

команда працює над впровадженням інноваційних практик та електронних 

технологій управління. Напрями, за якими проводилась робота у поточному 

році: розумна рада, реформування медичної галузі, електронні петиції, 

реалізація проектів громадського (партиципаторного) бюджету, доступ до 

частини адміністративних послуг через мережу Інтернет,впровадження он-лайн 

трансляцій сесій міської ради. 

Найближчим часом в м.Прилуки буде реалізовуватись 

загальнодержавний напрям, задекларований Премєр-Міністром України, 

«Електронне підприємництво як інноваційний напрям підтримки малого 

бізнесу у регіонах України». 

 

Транспорт 

Рішенням виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 16 лютого 

2016 року № 53 затверджено нову мережу міських автобусних маршрутів 

загального користування по м.Прилуки, в якій враховано всі побажання 

мешканців міста, депутатів міської ради, голів комітетів самоорганізації 

населення. 

Уже здійснюється перевезення по маршруту № 20 «273 квартал – 

Залізничний вокзал». 

Планується: 

1. Увести нові міські маршрути: 

 - № 3А «вул.Густинська – Залізничний вокзал»; 

 - № 25 «вул.Берегова – Залізничний вокзал»; 

 - № 26 «273 квартал – вул.Житня – Дослідна». 

2. Відновити рух автобусів по маршрутах: 

 - № 5А «Дослідна – МРЕВ ДАІ»; 

 - № 13 «Дослідна – АТП-17461»; 
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 - № 30 «Військове містечко № 12 – ЦТДЮ – 273 квартал». 

Покращенню якості пасажирських перевезень і подальшому наведенню 

порядку в цій сфері сприяє те, що відповідно до розпорядження міського 

голови від 17 червня 2016 року № 192р утворено робочу групу по перевірці 

виконання перевізниками умов договорів, укладених з виконавчим комітетом 

міської ради. Додатково контроль за дотриманням перевізниками графіків руху 

автобусів здійснюють працівники КП «Муніципальна поліція». 

 

Участь м.Прилуки в грантових проектах і програмах 

Вирішення конкретних проблемних питань в тій чи іншій галузі вимагає 

конкретних дій, які мають бути забезпечені фінансуванням, що на сьогодні, в 

умовах жорсткої економії, досить складно виконати. Тож, зрозуміло, що в 

сучасних умовах дуже важливим чинником розвитку місцевих територій є їх 

уміння залучати додаткові фінансові ресурси у власну інфраструктуру. 

Крім цього, відділом економіки міської ради постійно проводиться робота 

по залученню додаткових (позабюджетних) фінансових ресурсів шляхом 

моніторингу та відбору грантових проектів та програм технічної допомоги, що 

є актуальними для нашого міста. Зокрема, протягом звітного періоду на розгляд 

до структурних підрозділів міської ради було подано ряд проектів та програм 

різних напрямів. Інформацію про актуальні грантові програми надсилає також 

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації. 

З метою участі у програмах ЄС подано на розгляд матеріали до ініціатив 

«Мери за економічне зростання», «Розумні» міста. 

Завершується реалізація Програми ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду - ІІІ». Метою Програми є сприяння реалізації проектів 

об’єднань громадян у сфері житлово-комунального господарства та освітніх 

установ. 

Програмою та міською радою підтримано та реалізовано наступні 

мікропроектні пропозиції: 
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1. Капітальний ремонт даху з утепленням зовнішніх стін та частковою 

заміною вікон і дверей житлового будинку. 

2. Капітальний ремонт під’їздів 9-ти поверхового житлового будинку 

з заходами енергозбереження. 

3. Реконструкція з комплексною термомодернізацією будівлі з 

улаштуванням шатрової покрівлі, з заміною вікон у місцях загального 

користування. 

Всього 15 проектів на будинках ОСББ (6 млн. 737 тис.грн.). 

4. «Встановлення системи електронного голосування «Розумна рада» 

в сесійній залі Прилуцької міської ради за адресою: м.Прилуки, 

вул.Незалежності, 82» (744 тис.грн.). 

5. «Реформування медичної галузі м.Прилуки шляхом впровадження 

електронної системи охорони здоров’я» (640 тис.грн.). 

Крім того, в рамках проекту ЄС/ПРООН, реалізовано два мініпроекти в 

закладах освіти (СШ І-ІІІ ст. № 6 з поглибленим вивченням інформаційних 

технологій та ДНЗ № 4). 

До кінця 2018 року планується завершити проект по транскордонному 

співробітництву «Створення центру підтримки бізнесу». 

Результатами впровадження таких проектів є залучення позабюджетних 

коштів у соціальну та економічну сфери міста, вивчення міжнародного досвіду 

у сфері муніципального управління, створення позитивного іміджу міста. 

У рамках Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» реалізовано напрям Smart 

Сity. Це проекти «Встановлення системи електронного голосування «Розумна 

рада» в сесійній залі Прилуцької міської ради» та «Реформування медичної 

галузі м.Прилуки шляхом впровадження електронної системи охорони 

здоров’я». Загальна кількість спільної реалізації мікропроектів від об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, громадських організацій протягом 

2015-2017 років – 15. До кінця поточного року має завершитися реалізація ще 

трьох мікропроектів. 
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У 2015-2017 роках місто Прилуки разом з українськими містами: Луцьк 

(Волинська обл.), Жовква (Львівська обл.), стали учасниками Проекту Ради 

Європи, ЄС «Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадами» 

(COMUS). 

Мета Проекту COMUS – сприяння національним та місцевим органам 

влади у здійсненні стратегічного оновлення та забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку малих і середніх історичних міст та околиць шляхом 

ревіталізації й пристосування об’єктів культурної спадщини до сучасних 

потреб, реабілітації традиційного містобудівного середовища, розширення 

діапазону можливостей його конструктивного використання. 

Результатом участі у Проекті COMUS є напрацювання презентаційних 

матеріалів та документів задля залучення інвесторів у розбудові культурної 

спадщини. 

З 2012 року м.Прилуки долучилось до проекту Асоціації міст України 

«Автоматизована система муніципальної статистики». З використанням 

Інтернет-платформи проекту щорічно здійснюється узагальнення статистичної 

інформації щодо різних сфер життєдіяльності міста. 

Продовжується співпраця з Північною екологічною фінансовою 

корпорацією (NEFKO) та підготовлено матеріали щодо впровадження проектів 

з енергоефективності. Кошти будуть використані для модернізації вуличного 

освітлення та впровадження енергозберігаючих технологій у ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 

ЗОШ І-ІІІ ст.№ 13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського та ДНЗ № 9. 

Проведено підготовчу роботу щодо участі у реалізації проекту 

«Мобілізація малого бізнесу транскордонних регіонів» у рамках Програми 

територіальної співпраці Україна-Білорусь. Основні заходи передбачені на  

2018 рік. 

Також з 2017 року Прилуки приєднались до ініціативи ЄС «Мери за 

економічне зростання», що дає більше можливостей для залучення 

позабюджетних коштів. 
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Проектні заявки-пропозиції щодо соціально-економічних питань, 

розвитку інфраструктури до донорських організацій постійно готуються та 

подаються структурними підрозділами міської ради, організаціями міста. 

Зокрема, в рамках ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне 

зростання», Програми ЄС «Підтримка міст Східного партнерства в реалізації 

планів та дій зі сталої енергетики (SEAPS) згідно з Угодою мерів» у 2017 році 

підготовлено й розміщено дві концепції проектів на он-лайн платформі 

PROSPECT відповідно до вимог конкурсів. 

У звітному періоді для участі у конкурсному відборі Державного фонду 

регіонального розвитку 2018 підготовлені проекти: 

 «Будівництво другого корпусу школи-гімназії та реконструкція 

існуючого по вул.Київська,190 в м.Прилуки Чернігівської області  

(І черга – будівництво ІІ корпусу)»; 

 «Будівництво західної трибуни основного футбольного поля за 

адресою: вул.Пушкіна, 104, м.Прилуки, Чернігівської області»; 

 «Реконструкція будівлі для спортивно-туристичного відділення 

Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради за 

адресою: вул.Вокзальна, буд.35Б, м.Прилуки, Чернігівської 

області»; 

 «Капітальний ремонт будівлі НВК № 15 (вимощення, система 

водовідведення з даху) за адресою: ІІ провулок Миколаївський, 14А 

в м.Прилуки Чернігівської області»; 

 «Капітальний ремонт II поверху хірургічного корпусу КЛПЗ 

«Прилуцька центральна міська лікарня» по вул.Київській, 56 в 

м.Прилуки Чернігівської області»;  

 «Реконструкція котельні по вул.Перемоги, 180/1 в м.Прилуки, 

Чернігівської області». 
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Стратегія розвитку 

Питання сучасного розвитку територіальних громад нерозривно 

пов’язане з процесом планування, де застосовується комплексний підхід із 

залученням фахівців різних сфер господарства. Починаючи з кінця  

2016 року, управлінці міста працюють над розробкою Стратегії сталого 

розвитку м.Прилуки до 2025 року. 

За Стратегією – Прилуки: 

- комплексно розвинене, економічно сильне та фінансово стабільне 

сучасне європейське місто з високим духовним і соціальним рівнем життя 

населення; 

- красиве, безпечне та комфортне для проживання місто здорових і 

патріотичних людей, які відчувають себе активною, сильною, самодостатньою 

громадою з високим стандартом якості життя. 

Місто розвиватиметься як: 

- комфортне місто, яке прагне забезпечити комфортні, безпечні 

умови для мешканців, а також для гостей, які відвідують місто або перебувають 

у Прилуках у справах, завдяки високим стандартам якості і доступності 

адміністративних та комунальних послуг, важливих для мешканців та бізнесу, 

постійному підвищенню стандартів життя та праці; 

- інноваційне місто, яке забезпечує розвиток динамічного 

середовища через підтримку творчих підходів та інноваційних ідей у всіх 

сферах свого життя, яке добре відоме своїми новими рішеннями та найкращими 

практиками у розвитку місцевого самоврядування, економіки, інфраструктури 

та соціального капіталу; 

- потужний індустріальний центр з диверсифікованою економікою, 

високотехнологічним виробництвом, регіональний центр науково-

технологічних розробок, лідер із залучення інвестицій та промислового 

розвитку; 

- європейське місто, мешканцям якого притаманний сучасний 

європейський урбаністичний менталітет; місто буде розвивати і підтримувати 
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ініціативу та відповідальність городян, їх прагнення брати активну участь у 

повсякденному житті міста та вільно використовувати його можливості для 

самореалізації; 

- регіональний центр Чернігівської області, який зміцнює свої позиції 

лідера як адміністративний, діловий, логістичний, культурний та освітній 

центр, відкритий для широкої співпраці. 

При розробці Стратегії розвитку міста обов’язково буде враховано 

рішення 70 асамблеї Організації Об’єднаних Націй про затвердження 

глобальної програми сталого розвитку, яку світ має виконати до 2030. 

 

Бюджет міста 

Фактичні надходження доходів загального фонду міського бюджету за 

2016 рік склали 433 918,1 тис.грн, з них власні доходи –179 293,6 тис.грн. У 

порівнянні з 2015 роком надходження збільшилися відповідно на 37,0 % та 

40,4 %, в основному, за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної 

плати та проведення заходів щодо наповнення бюджету та вишукання 

додаткових джерел надходжень. 

Річні розрахункові показники Міністерства фінансів України по доходах 

загального фонду (без трансфертів) виконано на 104,8 %. 

До спеціального фонду міського бюджету в 2016 році мобілізовано 

доходів на загальну суму (без трансфертів) 20 371,8 тис.грн, з них до бюджету 

розвитку –1 348,2 тис.грн. 

У зв’язку зі змінами до Бюджетного та Податкового кодексів України та 

підвищенням розміру мінімальної заробітної плати у місцевих бюджетів 

відмічається тенденція до збільшення доходів загального фонду. 

Так, за 11 місяців 2017 року до загального фонду міського бюджету 

надійшло власних доходів на загальну суму 193 664,7 тис.грн. За рахунок 

підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3 200 грн бюджет 

додатково отримав 23,5 млн.грн, у тому числі: ПДФО – 15,6 млн.грн, податку 

на нерухоме майно – 0,6 млн.грн, єдиного податку – 7,3 млн.грн. 
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Завдяки вжитим заходам щодо наповнення міського бюджету додатково 

отримано доходів на суму 7,2 млн.грн, у тому числі за рахунок детінізації 

економіки – 0,1 млн.грн, ліквідації заборгованості – 0,2 млн.грн, проведення 

інших заходів (декларування доходів громадян, укладення нових договорів 

оренди землі, ефективне управління комунальним майном, розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету в банківських установах тощо) – 

6,9 млн.грн. 

Разом з тим, відповідно до статті 100 Бюджетного кодексу України у 

зв’язку з перевищенням по м.Прилуки середнього рівня надходжень податку на 

доходи фізичних осіб на 1 жителя по Україні, міський бюджет має реверсну 

дотацію, тобто вилучення коштів до державного бюджету, у річній сумі 

12 317,0 тис.грн, що становить близько 6,1 % доходів бюджету. 

Видаткова частина загального фонду бюджету міста станом на  

1 грудня 2017 року склала 479260,1 тис.грн, (план – 533495,1 тис.грн, виконано 

на 89,8 %). Видаткова частина без субвенцій державного бюджету становить 

264462,4 тис.грн. На зарплату і нарахування використано 180571,2 тис.грн 

(68,3 %), медикаменти – 1382,5 тис.грн (0,5 %), харчування – 10204,8 тис.грн 

(3,9 %), енергоносії – 12809,6 тис.грн (4,8 %). Всього видатки по захищених 

статтях становили 204968,1 тис.грн (77,5 %). 

Міський бюджет на всіх стадіях працював злагоджено, але прикро, що 

держава не забезпечує коштами свої делеговані повноваження в частині 

фінансування галузей освіти (школи) та охорони здоров’я. 

Незважаючи на те, що держава не забезпечила свої повноваження 

фінансово, з міського бюджету для підтримки галузей, які фінансуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету (загальноосвітні школи та медицина), 

додатково виділено кошти. 

Усього на заробітну плату по охороні здоров’я з міського бюджету 

виділено 13700,0 тис.грн. 

Станом на 1 грудня 2017 року дефіцит призначень на зарплату по охороні 

здоров’я складає 4,5 млн.грн. 
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За рахунок міського бюджету на фінансування міських програм по галузі 

охорони здоров’я передбачено 2860,0 тис.грн: 

- «Цукровий діабет на 2017 рік» - 1850,0 тис.грн; 

- «Медико-соціальне забезпечення пільгових та соціально 

незахищених верств населення на 2017 рік» (пільгові медикаменти) -  

800,0 тис.грн; 

- «Медико-соціальне забезпечення пільгових та соціально 

незахищених верств населення на 2017 рік» (пільгове зубопротезування) -  

160,0 тис.грн; 

- «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки» - 50,0 тис.грн. 

За рахунок міського бюджету на фінансування міських програм по галузі 

освіти передбачено 4975,9 тис.грн: 

- «Крок за кроком до здоров’я» - 83,2 тис.грн; 

- «Обдарованість» - 30,0 тис.грн; 

- «Звільнення від батьківської плати за харчування дітей із сімей 

учасників АТО» - 1350,7 тис.грн; 

- «Харчування учнів 1-4 класів ЗОШ міста» - 3512,0 тис.грн. 

Уперше в 2017 році за рахунок міського бюджету передбачено міську 

Програму «Сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами 

Прилуцької міської ради на 2017-2020 роки» в сумі 1700,0 тис.грн. 

У 2017 році у міському бюджеті на Благоустрій міста передбачено 

11651,7 тис.грн. За 10 місяців поточного року на Благоустрій міста касові 

видатки склали 9173,8 тис.грн. 

 У 2017 році на косіння та посів трави заплановано кошти у розмірі  

506,0 тис.грн, що на 106,0 тис.грн більше, ніж у попередньому році. Об’єми 

робіт також збільшилися (косіння – 251,856 га, що на 101,856 га більше, ніж у 

2016 році). 

 За результатами конкурсних торгів, переможцем з косіння трави було 

визнано ТОВ «Алма Фасіліті Груп» (м.Київ), яке надало найменшу ціну  
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(504 000,00) грн. На даний час послуги зазначеним підприємством надано в 

повному обсязі. 

 На видалення аварійних та сухостійних дерев у 2017 році було виділено 

600,0 тис.грн (з них: на суму 57102,00 грн – укладена 20 % додаткова угода, на 

суму 542898,00 грн – проведені відкриті торги). За результатами конкурсних 

торгів укладено договір на суму 540 153,56 грн, яким передбачено спиляти  

452 дерева. На даний час спиляно 197 дерев на суму 266 172,93 грн. 

 У 2017 році з міського бюджету виділено 30 000,00 грн. на розкряжування 

повалених дерев (в аварійних ситуаціях, складних погодних умовах). По 

даному договору роботи виконані на суму 29 922,50 грн (42 дерева). 

 Також у ІІ півріччі на розкряжування повалених дерев були виділені 

додаткові кошти в сумі 80 000,00 грн. та укладений договір з КП «Міськсвітло». 

 Станом на 31 жовтня 2017 року касові видатки по даному договору –  

55 572,94 грн (145 дерев). 

 Також були виділені кошти у сумі 150 000,00 грн на санітарну обрізку 

кущів, вирізування суків і гілок та 150 000,00 грн – додаткові кошти. На даний 

час виконані роботи на суму 298 043,25 грн. 

 На послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць і 

громадських місць та світлофорів виділено 600 000,00 грн та за результатами 

конкурсних торгів укладений договір на суму 450 976,85 грн (143 410,25 грн – 

20 % додаткова угода). На даний час даний договір повністю використаний. 

 На заміну технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні 

знаки) та їх встановлення у 2017 році укладений договір на суму 199927,50 грн 

та станом на 31 жовтня 2017 року використано 141 283,22 грн (встановлено  

124 дорожні знаки). 

 Послуги з видалення та розкряжовування дерев, санітарної вирубки 

кущів, обслуговування світлофорів, мереж зовнішнього освітлення та заміну 

дорожніх знаків на договірних умовах надавало й надає КП «Міськсвітло». 

 На послуги малярні у 2017 році використано 198 729,96 грн, на 

облаштування автобусних зупинок – 98 253,22 грн. 
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 У 2017 році на послуги з поточного ремонту грунтових доріг передбачено 

120 000,00 грн, роботи проведено на суму 99 987,72 грн. 

 Розмітку поверхні доріг виконано на 99 995,48 грн. 

 На послуги, пов’язані з відведенням стічних вод, укладено договір на 

суму 149 953,60 грн. 

 Для ліквідації стихійних сміттєзвалищ укладений договір на суму  

111 896,77 грн, з яких на даний час використано 58 285,68 грн. 

 Зазначені вище послуги на договірних умовах надавало і надає 

КП «Послуга». 

 На послуги з прибирання та підмітання вулиць за результатами 

конкурсних торгів укладено договір на суму 2 869 455,63 грн, з них вже 

використано 1 214 782,40 грн. Дану послугу надає КП «Послуга». 

 На поховальні та супутні послуги у 2017 році за результатами конкурсних 

торгів укладено договір загальною вартістю 746 000,00 грн, з них вже 

використано 580 752,60 грн. Таку послугу за договором надає ТОВ «Ритуальні 

послуги». 

 На послуги з утримання фонтанів (обслуговування 2-х фонтанів на 

Центральній площі міста) був укладений договір з 

КП «Прилукитепловодопостачання» на суму 47 699,38 грн. На даний час 

договір виконаний у повному обсязі. 

 На стерилізацію безпритульних тварин у 2017 році укладено 

трьохстронній договір з громадською організацією «Товариство захисту 

тварин» та ФОП Голік О.Р. Загальною вартістю 44 997,21 грн. На даний час 

договір виконаний повністю та простерилізовано 77 безпритульних собак. 

 На послуги щодо облаштування квітників з місцевого бюджету виділено 

120 000,00 грн. Дані послуги надавала Прилуцька дослідна станція. На даний 

час використано 99 152,22 грн. 

 Необхідно відзначити, що на поточний ремонт вулично-шляхової мережі 

у 2017 році передбачено 6 200 000,00 грн (з них 100 000,00 грн депутатські 

кошти). Станом на 1 листопада 2017 року виконано поточний ремонт: 
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 - проїзних частин об’ємом 9086 кв.м на суму 3 904 346,14 грн; 

 - в’їздів, проїздів, прибудинкових територій об’ємом 6557 кв.м на 

суму 2 165 855,38 грн. 

 На технічний нагляд за виконанням поточного ремонту вулично-шляхової 

мережі використано 111 786,21 грн. 

 За результатами конкурсних торгів укладено 2 договори на проведення: 

 - поточного ремонту проїзної частини вул.1 Травня у м.Прилуки 

Чернігівської області на загальну суму 421 946,86 грн. Профінансовано –  

421 629,94 грн. Виконавець ТОВ «Укрєвробуд Плюс» (м.Бахмач); 

 - поточний ремонт проїзної частини вул.Київської (від 

вул.Ждановича до вул.Плискунівської) у м.Прилуки на загальну суму  

1 922 811,72 грн. Профінансовано – 1 921 566,84 грн. Виконавець –  

ФОП Симонян А.А. (с.Травкіно, Бобровицький р-н). 

 Також виконано поточні ремонти дорожнього покриття на 15 вулицях. 

 Відремонтовано близько 25 прибудинкових територій у Центральному 

мікрорайоні, у в/м № 12, частково у під’їзди до багатоповерхових будинків по 

вулицях: Вавілова, Ярмарковій, 1 Травня. 

 Виконано поточний ремонт дорожнього покриття проїзної частини на 

території приймального відділення КЛПЗ «Прилуцька центральна міська 

лікарня», Привокзальної площі, вулиць: Земської, Костянтинівської, Садової, 

Незалежності, Сорочинської, Котляревського, Ярмаркової, Андріївської та ін. 

Виконання робіт з асфальтування вулиць м.Прилуки у 2017 році: 

 

№ 

п/п 

Адреса, за якою виконані роботи Об’єм 

робіт 

кв.м 

Виконавець Вартість за 

весь 

виконаний 

об’єм 

1 2 3 4 5 

1. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.1 Травня у м.Прилуки 

1314 ТОВ «Укрєвробуд 

Плюс» 

421629,94 

2. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Київської (від вул.Ждановича до 

вул.Плискунівської) у м.Прилуки 

5500 ФОП  

Симонян А.А. 

1921566,84 
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1 2 3 4 5 

3. Ліквідація аварійної ямковості вулично-

шляхової мережі м.Прилуки (поточний 

ремонт) 

560 ПП «Ремдор-Буд» 192299,36 

4. Поточний ремонт проїзної частини вул. 

Андріївська у місті Прилуки Чернігівської 

області 

114 ФОП  

Симонян А.А. 

39900,00 

5. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Іванівська у місті Прилуки 

Чернігівської області 

50 ФОП  

Симонян А.А. 

17500,00 

6. Поточний ремонт проїзної частини в/м 

№12 у місті Прилуки Чернігівської області 

78 ФОП  

Симонян А.А. 

27300,00 

7. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Юрія Коптєва (р-н автозаправки) у 

місті Прилуки Чернігівської області 

30 ФОП  

Симонян А.А. 

10500,00 

8. Поточний ремонт проїзної частини 

перехрестя вул.Юрія Коптєва - 

вул.Миколаївська у місті Прилуки 

Чернігівської області 

13 ФОП  

Симонян А.А. 

4550,00 

9. Поточний ремонт проїзної частини 

перехрестя вул.Київська - вул.Андріївська, 

вул.Київська - вул.1 Козача, вул.Київська - 

вул.Гімназична у місті Прилуки 

Чернігівської області 

13 ФОП  

Симонян А.А. 

4550,00 

10. Поточний ремонт проїзної частини 

перехрестя вул.Костянтинівська - вул.Юрія 

Коптєва у місті Прилуки Чернігівської 

області 

9 ФОП  

Симонян А.А. 

3150,00 

11. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Ярмаркова у місті Прилуки 

Чернігівської області 

52 ФОП  

Симонян А.А. 

18200,00 

12. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Івана Скоропадського у місті Прилуки 

Чернігівської області 

40 ФОП  

Симонян А.А. 

14000,00 

13. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Сорочинська у місті Прилуки 

Чернігівської області 

40 ФОП  

Симонян А.А. 

14000,00 

14. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Незалежності у місті Прилуки 

Чернігівської області 

20 ФОП  

Симонян А.А. 

7000,00 

15. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Котляревського у місті Прилуки 

Чернігівської області 

5 ФОП  

Симонян А.А. 

1750,00 

16. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Вокзальна у місті Прилуки 

Чернігівської області 

1 ФОП  

Симонян А.А. 

350,00 
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1 2 3 4 5 

17. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Юрія Коптєва (р-н автозаправки) у 

місті Прилуки Чернігівської області 

11 ФОП  

Симонян А.А. 

3850,00 

18. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Івана Скоропадського у місті Прилуки 

Чернігівської області 

15 ФОП  

Симонян А.А. 

5250,00 

19. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Іванівська у місті Прилуки 

Чернігівської області 

17 ФОП  

Симонян А.А. 

5950,00 

20. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Незалежності у місті Прилуки 

Чернігівської області 

6 ФОП  

Симонян А.А. 

2100,00 

21. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Сорочинська у місті Прилуки 

Чернігівської області 

13 ФОП  

Симонян А.А. 

4550,00 

22. Поточний ремонт проїзної частини 

перехрестя вул.Київська - вул.Андріївська, 

вул.Київська - вул.1 Козача, вул.Київська - 

вул.Гімназична у місті Прилуки 

Чернігівської області 

9 ФОП  

Симонян А.А. 

3150,00 

23. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Андріївська у місті Прилуки 

Чернігівської області 

56 ФОП  

Симонян А.А. 

19600,00 

24. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Вокзальна у місті Прилуки 

Чернігівської області 

529 ФОП  

Антонян С.М. 

185150,00 

25. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Земська у місті Прилуки Чернігівської 

області 

560 ФОП 

Антонян С.М. 

196000,00 

26. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Костянтинівська (від вул.Вокзальна до 

вул.Ярмаркова) у місті Прилуки 

Чернігівської області 

560 ФОП  

Антонян С.М. 

196000,00 

27. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Садова у місті Прилуки Чернігівської 

області 

560 ФОП  

Антонян С.М. 

196000,00 

28. Поточний ремонт проїзної частини 

Привокзальної площі у місті Прилуки 

Чернігівської області 

560 ФОП  

Антонян С.М. 

196000,00 

29. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Незалежності у місті Прилуки 

Чернігівської області 

80 ФОП  

Антонян С.М. 

28000,00 

30. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Дружби Народів у місті Прилуки 

Чернігівської області 

80 ФОП  

Антонян С.М. 

28000,00 
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31. Поточний ремонт проїзної частини 

вул.Паризької Комуни у місті Прилуки 

Чернігівської області 

50 ФОП  

Антонян С.М. 

17500,00 

32. Поточний ремонт проїзної частини 

вул. 18 Вересня у місті Прилуки 

Чернігівської області 

220 ФОП  

Антонян С.М. 

77000,00 

33. Поточний ремонт асфальтобетонного 

покриття території приймального 

відділення КЛПЗ «Прилуцька центральна 

міська лікарня» у місті Прилуки 

Чернігівської області 

120 ФОП  

Антонян С.М. 

42000,00 

 

 Згідно вищенаведених даних роботи виконували чотири підрядні 

організації у межах комітетів самоорганізації населення №№ 1, 2, 3, 4, 6.  

 Разом 33 об’єкти загальною площею 11 285 кв.м на загальну кошторисну 

вартість 3 904 346,14 грн. 

 Виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття в’їздів 

та внутрішньобудинкових проїздів у мікрорайонах міста у 2017 році: 

№ 

п/п 

Адреса, за якою виконані роботи Об’єм 

робіт 

Виконавець Вартість за 

весь 

виконаний 

об’єм 

1 2 3 4 5 

1. Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду та внутрішньобудинкового проїзду 

біля будинку № 279 по вул.Київська у місті 

Прилуки Чернігівської області 

227 ПП «Ремдор - Буд» 79449,92 

2. Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду та внутрішньобудинкового проїзду 

біля будинку № 5 по вул.Земська у місті 

Прилуки Чернігівської області 

205 ПП «Ремдор - Буд» 71749,99 

3. Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду та внутрішньобудинкового проїзду 

біля будинку № 199 ж по 

вул.Костянтинівській у місті Прилуки 

Чернігівської області 

270 ФОП Тамазян С.Г. 94500,00 

4. Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду та внутрішньобудинкового проїзду 

біля будинку № 199 г по 

вул.Костянтинівській у місті Прилуки 

Чернігівської області 

456 ФОП Тамазян С.Г. 159600,00 
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5. Поточний ремонт дорожнього покриття 

внутрішньобудинкового проїзду біля 

будинку № 41/7 по вул.Ярмарковій у місті 

Прилуки Чернігівської області 

239 ФОП Тамазян С.Г. 83650,00 

6. Поточний ремонт дорожнього покриття 

внутрішньобудинкового проїзду біля 

будинку № 41/3 по вул.Ярмарковій у місті 

Прилуки Чернігівської області 

368 ФОП Тамазян С.Г. 128800,00 

7. Поточний ремонт дорожнього покриття 

внутрішньобудинкового проїзду біля 

будинку № 41/1 по вул.Ярмарковій у місті 

Прилуки Чернігівської області 

319 ФОП Тамазян С.Г. 111650,00 

8. Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду та внутрішньобудинкового проїзду 

біля будинку № 41 по вул.Ярмарковій у 

місті Прилуки Чернігівської області 

356 ФОП Тамазян С.Г. 124600,00 

9. Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду та внутрішньобудинкового проїзду 

біля будинку № 147 у в/м № 12 у місті 

Прилуки Чернігівської області 

278 ФОП Тамазян С.Г. 97300,00 

10. Поточний ремонт дорожнього покриття 

внутрішньобудинкового проїзду біля 

будинку № 146 у в/м № 12 у місті Прилуки 

Чернігівської області 

215 ФОП Тамазян С.Г. 75250,00 

11. Поточний ремонт дорожнього покриття 

тротуарної доріжки біля будинків № 96 та 

№ 106 у в/м № 12 у місті Прилуки 

Чернігівської області 

306 ФОП Тамазян С.Г. 107100,00 

12. Поточний ремонт дорожнього покриття 

внутрішньобудинкового проїзду біля 

будинку № 157 у в/м № 12 у місті Прилуки 

Чернігівської області 

95 ФОП Тамазян С.Г. 33250,00 

13. Поточний ремонт дорожнього покриття 

внутрішньобудинкового проїзду біля 

будинку № 30 по вул.Вавілова у місті 

Прилуки Чернігівської області 

400 ФОП Тамазян С.Г. 140000,00 

14. Поточний ремонт дорожнього покриття 

внутрішньобудинкового проїзду біля 

будинку № 28 по вул.Вавілова у місті 

Прилуки Чернігівської області 

17 ФОП Тамазян С.Г. 5950,00 

15. Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду та внутрішньобудинкового проїзду 

біля будинку № 25-А по вул.Вавілова у 

місті Прилуки Чернігівської області 

188 ФОП Тамазян С.Г. 65800,00 
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16. Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду між будинками № 28 та № 30 по 

вул.Вавілова у місті Прилуки Чернігівської 

області 

142 ФОП Тамазян С.Г. 49700,00 

17. Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду та внутрішньобудинкового проїзду 

біля будинку № 87 по вул.1 Травня у місті 

Прилуки Чернігівської області 

120 ФОП Тамазян С.Г. 42000,00 

18. Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду між будинком № 199 ж по 

вул.Костянтинівській та магазином 

«Акваріум» у місті Прилуки Чернігівської 

області 

171 ФОП Тамазян С.Г. 59850,00 

19. Поточний ремонт дорожнього покриття 

внутрішньобудинкового проїзду біля 

будинку № 96 по вул.Костянтинівській у 

місті Прилуки Чернігівської області 

537 ФОП Тамазян С.Г. 187950,00 

20. Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду та внутрішньобудинкового проїзду 

біля будинку № 199 ж по 

вул.Костянтинівській у місті Прилуки 

Чернігівської області 

174 ФОП Тамазян С.Г. 60900,00 

21. Поточний ремонт дорожнього покриття 

внутрішньобудинкового проїзду біля 

будинку № 199 г по вул.Костянтинівській у 

місті Прилуки Чернігівської області 

101 ФОП Тамазян С.Г. 35350,00 

22. Поточний ремонт дорожнього покриття 

внутрішньобудинкового проїзду біля 

будинку № 41/7 по вул.Ярмарковій у місті 

Прилуки Чернігівської області 

5 ФОП Тамазян С.Г. 1750,00 

23. Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду та внутрішньобудинкового проїзду 

між будинками № 58 та № 60 по вул.Юрія 

Коптєва у місті Прилуки Чернігівської 

області 

193 ФОП Тамазян С.Г. 67550,00 

24. Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду та внутрішньобудинкового проїзду 

біля будинку № 147 у в/м № 12 у місті 

Прилуки Чернігівської області 

51 ФОП Тамазян С.Г. 17850,00 

25. Поточний ремонт дорожнього покриття 

внутрішньобудинкового проїзду біля 

будинку № 146 у в/м № 12 у місті Прилуки 

Чернігівської області 

8 ФОП Тамазян С.Г. 2800,00 
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26 Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду та внутрішньобудинкового проїзду 

біля будинку № 87 по вул.1 Травня у місті 

Прилуки Чернігівської області 

17 ФОП Тамазян С.Г. 5950,00 

27 Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду між будинками № 28 та № 30 по 

вул.Вавілова у місті Прилуки Чернігівської 

області 

190 ФОП Тамазян С.Г. 66500,00 

28 Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду та внутрішньобудинкового проїзду 

між будинками № 58 та № 60 по вул.Юрія 

Коптєва у місті Прилуки Чернігівської 

області 

19 ФОП Тамазян С.Г. 6650,00 

29 Поточний ремонт дорожнього покриття 

внутрішньобудинкового проїзду біля 

будинку  74 по вул.Київська у місті 

Прилуки Чернігівської області 

220 ПП «Ремдор - Буд» 75983,99 

30 Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду між будинками № 2 та № 8 по 

вул.Вокзальна у місті Прилуки 

Чернігівської області 

165 ПП «Ремдор - Буд» 56721,48 

31 Поточний ремонт дорожнього покриття 

в’їзду між будинками № 28 та № 30 по 

вул.Вавілова у місті Прилуки Чернігівської 

області 

142 ФОП Тамазян С.Г. 49700,00 

 

 Згідно вищенаведених даних роботи виконували дві підрядні організації у 

межах комітетів самоорганізації населення №№ 1, 4, 5, 6: 

 КСН № 1 – 14 об’єктів загальною площею 2990 кв.м на загальну 

кошторисну вартість 1 044 455,38 грн.; 

 КСН № 4 – 6 об’єктів загальною площею 1079 кв.м на загальну 

кошторисну вартість 377 650,00 грн.; 

 КСН № 5 – 5 об’єктів загальною площею 1172 кв.м на загальну 

кошторисну вартість 410 200,00 грн.; 

 КСН № 6 – 6 об’єктів загальною площею 953 кв.м на загальну 

кошторисну вартість 333 550,00 грн. 

 Разом по місту: 31 об’єкт загальною площею 6194 кв.м на загальну 

кошторисну вартість 2 165 855,38 грн. 
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 На соціальний захист населення (матеріальна допомога громадянам міста) 

з бюджету виділено 915 000,00 грн., з них надана матеріальна допомога за 

січень-жовтень 499 800,00 грн.: 

- на поховання - 34000,00 грн.; 

- ліквідаторам аварії на ЧАЕС - 62000,00 грн.; 

- афганцям - 4500,00 грн.; 

- учасникам бойових дій – 14300,00 грн.; 

- громадянам міста у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем – 

373 800,00 грн.  

 З 2017 року було започатковано Відзнаку міського голови, якою 

відзначено 12 чоловік (12000,00 грн.). 

 Також у 2017 році розпочато процедуру щодо придбання обладнання та 

програмного забезпечення для оформлення та видачі паспортів громадянина 

України для виїзду за кордон з електронним носієм на загальну суму  

371 664,54 грн., у зв’язку з чим розширено відділ адміністративних послуг 

міської ради. 

 Відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради на виконання 

Закону Ураїни «Про відкритість використання публічних коштів» активно 

проводить роботу на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів  

(Е-DATA), який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі 

Інтернет, на якому оприлюднюється інформація. Це надає можливість 

задоволення публічного інтересу щодо процесів контролю, утворення, 

розподілу та використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами 

коштів бюджетів усіх рівнів. 

 На зазначеному веб-порталі поквартально оприлюднюється наступна 

інформація: 

 договори (номер, дата, предмет договору, виконавець, місце 

знаходження виконавця, керівник, вартість договору, ціна за 

одиницю, кількість закупленого товару, робіт, послуг, інформація 

про процедури закупівлі); 
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 акти (рахунки) із специфікацією (назва товару, кількість, ціна за 

одиницю); 

 -відомості про витрати на відрядження (кількість осіб, сума); 

 фінансові звіти (квартальні, річні). 

Для забезпечення дотримання Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» та захисту комп’ютерної техніки у Прилуцькій міській раді 

придбано ліцензійний антивірус ESET Endpoint Antivirus на 100 робочих та 

1 серверне робоче місце загальною вартістю 30863,00 грн. 

З метою забезпечення надійної роботи серверів, проведено закупку нових 

акумуляторних батарей для джерела безперебійного живлення та обладнання 

для резервного копіювання баз даних загальною вартістю 5660,00 грн. 

Виконувалися роботи з технічної підтримки користувачів системи 

документообігу АСКОД, бухгалтерської програми Medok, офісних програм. 

Проводилися поточні ремонти офісної комп’ютерної оргтехніки, заправка та 

ремонт картриджів. Разом зі спеціалістами ТОВ ТРК «ТІМ» проведена робота 

по запровадженню системи електронного голосування «Розумна рада», яка 

створена та профінансована завдяки проекту Європейського Союзу та 

Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 

У відділі адміністративних послуг міської ради проведено роботи зі 

встановлення та підключення типового робочого місця стороннього 

користувача до автоматизованої системи Державного земельного кадастру. 

Ведеться робота по закупівлі робочої станції для оформлення та видачі 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або 

паспорта громадянина України у формі картки та для реєстрації/зняття з 

реєстрації місць проживання/перебування осіб (унесення змін до ID-карток) з 

комплектом обладнання та встановленим спеціалізованим програмним 

забезпеченням. 

Соціальна сфера 

Соціальний захист населення першочергово спрямований на надання 

допомоги соціально незахищеним верствам населення. 
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Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради 

протягом 9 місяців поточного року призначено 4802 допомоги на суму  

46870,3 тис.грн. та 19441 субсидію на суму 105291,6 тис.грн. 

За виплатою невикористаної частини житлової субсидії (монетизація) 

звернулося 6384 особи, яким призначена вказана виплата на суму  

4218,3 тис.грн. 

Станом на 1 жовтня 2017 року на обліку перебуває 385 учасників бойових 

дій в зоні АТО, 10 інвалідів війни та 11 членів сімей загиблих під час участі в 

антитерористичній операції, з них 2 повнолітніх та 2 неповнолітніх дітей. Двом 

дружинам загиблих учасників АТО нарахована грошова допомога в розмірі 

16,1 тис.грн. кожній, для спорудження надгробка. Призначена компенсація для 

придбання житла сину загиблого учасника АТО в сумі 475,6 тис.грн. та 

учаснику АТО в сумі 620,0 тис.грн. 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення міської 

ради перебуває 684 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої 

території України та зони проведення АТО. Протягом звітного періоду 

призначена допомога на проживання 242 особам даної категорії на суму  

1705,4 тис.грн. 

У Державному автоматизованому реєстрі пільговиків на обліку перебуває 

19433 особи. Протягом січня-вересня 2017 року нараховані пільги на суму 

12989,8 тис.грн. 

Станом на 1 жовтня 2017 року на обліку в управлінні праці та соціального 

захисту населення міської ради перебуває 792 громадян, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. Даній категорії виплачено кошти на 

суму 1369,0 тис.грн. 

Для 158 осіб з інвалідністю виділено 165 технічних та інших засобів 

реабілітації на суму 723,2 тис.грн. 

За кошти державного бюджету 50 осіб (22 – ветерани війни, 25 – особи з 

інвалідністю та 3 учасники АТО) були забезпечені путівками на санаторно-

курортне лікування на суму 169,3 тис.грн. 
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На реалізацію програм, що фінансуються з міського бюджету, було 

використано: 

 - «Компенсація особам, які надають соціальні послуги на 2017- 

2019 роки» - 331,7 тис.грн. для 214 осіб; 

 - «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» - 672,6 тис.грн. для 87 осіб з 

інвалідністю, 382 учасників АТО; 

 - «Фінансова підтримка Громадської Організації «Учасники 

Антитерористичної операції «Щит» на 2016-2018 роки» - 35,2 тис.грн; 

- «Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників 

антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО 

на 2016-2020 роки» - 194,4 тис.грн. на оздоровлення 21 особи; 

- «Організація оплачуваних громадських робіт на 2017 рік» -  

27,0 тис.грн.; 

- «Фінансування пільг на оплату послуг зв’язку, компенсації за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших пільг з міського 

бюджету на 2017 рік»: 

- пільги на капітальний ремонт власних житлових будинків і  

квартир (20 особам) - 100,0 тис.грн.; 

- компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом -  

525,9 тис.грн.; 

- компенсація за пільговий проїзд залізничним транспортом -  

254,7 тис.грн.; 

- пільги на послуги зв’язку - 365,2 тис.грн.; 

- компенсація за пільговий проїзд учасників ліквідації аварії на 

ЧАЕС - 3,1 тис.грн. 
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У територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Прилуцької міської ради функціонують такі структурні 

підрозділи: 

 Відділення соціальної допомоги вдома. 

 Відділення денного перебування. 

 Відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги. 

На обліку в центрі перебуває 1459 осіб, з них надано послуги 1391 особі. 

Територіальний центр утворений для здійснення соціального 

обслуговування та надання соціальних послуг громадянам похилого віку, 

інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної 

сторонньої допомоги. 

На утримання територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради за 9 місяців 2017 року 

було використано 3604,4 тис.грн. загального фонду бюджету, що становить 

100 % від потреби. Надійшло спонсорської допомоги у вигляді натуральних 

надходжень на суму 18,2 тис.грн., грошової допомоги - 1,7 тис.грн. Протягом 

року установою надавались платні послуги. Кошти від власних надходжень 

становлять 95,4 тис.грн. 

У Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Прилуки, дітям-

інвалідам надається комплексна соціально-педагогічна, психологічна, фізична 

та інші види реабілітації. 

За звітний період у Центрі пройшло реабілітацію 132 дітей з інвалідністю. 

На утримання Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Прилуки 

використано із загального фонду бюджету 1438,8 тис.грн., що становить 100 % 

від потреби. За 9 місяців поточного року Центр натуральної та грошової 

спонсорської допомоги не отримував. 

Основним завданням Прилуцького міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді є надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, 

які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 
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допомоги, а також прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу, 

особам, які перебувають у конфлікті з законом, дітям та молоді з особливими 

потребами, внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО та членам їх 

сімей, членам сімей загиблих/померлих учасників АТО. 

За 10 місяців 2017 року соціальною роботою охоплено 905 сімей. 

Соціальні послуги отримали 826 дітей і 1402 особи старше 18 років. 

На базі Центру працює Клубне об’єднання дітей та молоді з особливими 

потребами, в рамках якого, з метою реабілітації, соціалізації та адаптації в 

суспільстві, проводиться робота щодо організації дозвілля, розкриття творчих 

можливостей та здібностей, розширення кола спілкування. 

З метою вирішення соціально-побутових проблем сімей у 2017 році на 

обліку Центру перебувало 92 сім’ї, що опинилися у складних життєвих 

обставинах, в яких виховується 97 дітей. 

Протягом 2017 року під соціальним супроводом Прилуцького міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебувало 10 прийомних 

сімей, в яких виховується 18 дітей, та 4 дитячих будинки сімейного типу, в яких 

виховується 27 дітей. 

З 2016 року на базі Прилуцького міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді працює Спеціалізоване формування «Центр допомоги 

учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей загиблих/померлих учасників 

АТО». 

У 2017 році за підтримки міського голови було відремонтовано та 

оснащено кабінет психологічної реабілітації Центру допомоги учасникам АТО 

та членам їх сімей, членам сімей загиблих/померлих учасників АТО та 

придбано флоат-камеру, що надало можливість кардинально розширити методи 

роботи і послуги Центру. 

Центром було розроблено унікальну програму психологічної реабілітації 

учасників АТО «Життя після АТО», яка успішно реалізується з квітня  

2017 року. 
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За звітний період послугами Центру скористалися 273 учасники АТО (не 

враховуючи членів сімей: дружин, дітей, батьків). Під соціальним супроводом 

Центру перебувало 14 сімей учасників АТО та 4 сім’ї померлих учасників АТО. 

Прилуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

приділяє значну увагу співпраці з громадськими організаціями, що надає 

можливість суттєво допомагати сім’ям, які цього потребують (продукти 

харчування, одяг, взуття, предмети першої необхідності, засоби гігієни, медичні 

засоби, інвалідний візок, канцтовари, постільна білизна, солодкі подарунки до 

свят та інше). Протягом звітного періоду гуманітарної допомоги отримано і 

передано на загальну суму більше ніж на 360,00 тис.грн. 

З 2015 року Центр проводить перевірки цільового використання коштів 

при народженні дитини. У 2017 році обстежено 153 сім’ї. 

Центром постійно здійснюється інформаційно-профілактична робота з 

питань ведення здорового способу життя, профілактики соціально-небезпечних 

хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу, запобіганню насильства та ін. Станом на 15 жовтня 2017 року 

проведено 201 захід, до яких залучено 4583 учасники. 

Протягом 2017 року Прилуцьким міським центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді проводилися різні за видами соціальні заходи: 

- до Всесвітнього дня здоров’я, акція до Дня пам’яті померлих від 

СНІДу; 

- до Всесвітнього дня без тютюну; 

- до Всесвітнього дня боротьби зі зловживанням наркотиками та їх 

незаконним обігом; 

- до «16 днів протидії гендерному насильству»; 

- тренінгові заняття для неповнолітніх та молоді, які засуджені до 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; 

- просвітницько-профілактичні заняття для батьків неповнолітніх 

засуджених та інші. 
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Важливим напрямком роботи Центру є організація та проведення заходів 

до державних свят та свят місцевого значення. Протягом звітного періоду 

організовано та проведено: 

- адресне привітання дітей, які мають особливі потреби, з новорічними та 

різдвяними святами; 

- захід по реабілітації та соціалізації для осіб з обмеженими можливостями 

«Вклонімося тобі, жінко!»; 

- захід до Дня сім’ї «Моя країна – Україна»; 

- захід до Дня захисту дітей «Територія дитинства»; 

- спартакіада серед дітей та молоді з особливими потребами; 

- творчий конкурс для дітей з особливими потребами «України серпень 

золотий»; 

- захід для учасників АТО та членів їх сімей «Захисник Вітчизни – приклад 

мужності» та інші. 

Протягом звітного періоду службою у справах дітей міської ради 

забезпечувалась реалізація державної політики стосовно соціального захисту 

дітей у місті шляхом реалізації Конституції України, Закону України «Про 

органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», інших законодавчих актів, 

розпоряджень та доручень міського голови, рішень міської ради та її 

виконавчого комітету у сфері дитинства. 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності служби у справах дітей 

міської ради у 2017 році визначено захист прав та інтересів всіх категорій дітей 

міста, особливо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, 

які потрапили у складні життєві обставини (на обліку перебуває 175 дітей). 

Завдячуючи роботі щодо популяризації сімейних форм виховання, жодна 

дитина, яка втратила батьківське піклування, не влаштована до інтернатних 

закладів. На даний час у місті функціонує 11 прийомних сімей і 4 дитячі 

будинки сімейного типу, до яких службою у справах дітей міської ради 
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влаштовано 47 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Прогнозовані показники виконано на 200 %. 

У співпраці зі спеціалістом у справах сім’ї та молоді міської ради вдалось 

оздоровити всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

виявили бажання. 

Відповідно до законодавства службою у справах дітей міської ради 

проводяться також заходи щодо профілактики правопорушень у дитячому 

середовищі, відповідального батьківства, подолання дитячої безпритульності та 

бездоглядності. 

Протягом поточного періоду 2017 року до служби звернулось  

918 громадян з питань захисту прав дітей. Кожне звернення розглядалось 

безпосередньо за участю заявників, обстежувались умови проживання дітей, 

збиралась додаткова інформація для прийняття законодавчообгрунтованого 

рішення та підготовки відповідей. Жодне звернення повторно не направлялось 

заявниками до органів влади вищого рівня. Це свідчить про законність та 

здатність вирішувати проблемні питання на місці. 

 

Житлово-комунальне господарство  

Головними напрямками діяльності комунальних підприємств міста у 

звітному періоді були: впровадження енергозберігаючих технологій на 

об’єктах, участь в Проектах і Програмах, з метою залучення позабюджетних 

коштів, надання якісної та своєчасної послуги населенню. 

Комунальним підприємством «Послуга» виконано роботи: 

КСН № 1 Центрального мікрорайону 

1. Грейдерування дороги по вул.Шарапівській, вул.Андріївській. 

2. Перенесено контейнерний майданчик від Театральної площі та 

парку Шевченка. 

3. Проведено роботу з відповідальними особами щодо належного 

утримання приймального пункту сміття по вул.1 Травня, 73А. 
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4. Проведено підсипку ділянки ґрунтової дороги по вул.Житній (між 

вул.Шевченка та вул.Гоголя), вул.Пушкіна (між вул.Шевченка та вул.Гоголя), 

вул.Шарапівській (контейнерний майданчик), вул.Костянтинівській. 

5. Прочищення ливневої мережі відкритого типу по вул.Гоголя (в 

районі будинків №№ 132, 126 та 181). 

КСН № 2 Заудаївського мікрорайону 

1. Систематичне прибирання територій контейнерних майданчиків із 

заміною старих контейнерів для збору сміття, що вийшли із експлуатації, на 

нові. 

2. Грейдерування та підсипання: вул.Фабрична, вул.Межова, 

вул.Гірняка, 1-й, 2-й провулок Замостянський, вул.Шкільна, вул.Кар’єрна, 

вул.Боброва. 

3. Систематичне (2 рази на тиждень) прибирання автобусної зупинки 

біля ЗОШ І-ІІІ ст.№ 13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського. 

4. Встановлено нову зупинку громадського транспорту біля  

ЗОШ І-ІІІ ст.№ 13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського. 

КСН № 3 мікрорайону Рокитний 

1. Планування території для встановлення дитячого майданчика по 

вул.Гетьмана Сагайдачного. 

2. Проводиться систематичне прибирання сміття на автобусних 

зупинках та контейнерних майданчиках даного мікрорайону. 

3. Грейдування та підсипання за адресами: вул.Саксаганського; 

вул.Челюскінців, пров.Гетьмана Сагайдачного, вул.Андріївська, 

вул.Молодіжна, 2-й пров.Ракітний. 

КСН № 4 району М’ятно-дослідної станції 

1. Грейдерування та підсипання дороги за адресами: вул.Чкалова, 

вул.Лермонтова, вул.Мединська, вул.Дубинського, вул.Вавілова. 

2. Облаштування та встановлення контейнерного майданчика по 

вул.Чернігівській. 
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3. Систематичне прибирання сміття на автобусних зупинках та 

контейнерних майданчиках мікрорайону. 

4. Прочищення ливневої каналізації закритого типу по вул.Київській в 

районі будинків №№ 51-91. 

КСН № 5 Плискунівського мікрорайону 

1. Прочищення ливневої труби за адресою: вул.Польова, 30, із 

залученням гідродинамічної машини. 

2. Грейдерування та пісипання: вул.Луначарського, вул.Руська, 

вул.Аерофлотська, вул.Петропавлівська, під’їзд до контейнерного майданчика 

по вул.Петропавлівській. 

3. Встановлено автобусну зупинку по вул.Київській (в районі  

будинку № 203). 

КСН № 6 мікрорайону військових містечок №№ 12, 17 

1. Додатково розміщені контейнери для роздільного збору сміття у 

районі будинків №№ 81, 37, 151, 106. 

2. Виконано грейдерування та підсипання грунтових доріг у в\м № 17 

та підсипання доріг у в\м № 12. 

КСН № 7 мікрорайону 273 кварталу 

1. Грейдерування узбіччя дороги по вул.Ладанській до виїзду з міста. 

2. Встановлено зупинку громадського транспорту по вул.Гвардійській 

(район магазину «Космос»). 

3. Розчищено ставок-накопичувач в районі автовокзалу. 

4. Облаштовано автобусну зупинку на розі вулиць Гвардійської-

Перемоги. 

 

Комунальним підприємством «Міськсвітло» виконано роботи: 

КСН № 1 Центрального мікрорайону 

1. Обслуговування світлофорних об’єктів (заміна ламп). 

2. Заміна ламп у світильниках зовнішнього освітлення за зверненнями 

громадян та депутатів міської ради. 
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3. Будівництво мережі вуличного освітлення за адресами: Театральна 

площа, пров.Фізкультурника, вул.Івана Мельниченка. 

4. Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі у світильниках по 

вул.Гвардійській, вул.Пушкіна. 

5. Розчищення дерев від порослі, чагарників та кущів. 

6. Заміна та встановлення дорожніх знаків. 

7. Зрізання дерев по вулицях міста відповідно до тендерних 

пропозицій на 2017 рік. Всього 84 дерева: вул.Іванівська, 41 (1 липа), 

вул.Пушкіна, 92 (1 береза), вул.Гімназична, 73 (1 каштан), вул.Соборна, 27  

(1 каштан), вул.Гімназична, 44 (1 берест, 3 абрикоси), вул.Гімназична, 16  

(1 каштан), вул.Соборна, 61/2 (1 береза), вул.Соборна, 61 (1 липа), вул.Соборна, 

48, 50 (1 липа), вул.Садова, 31 (2 каштани, 2 яблуні), вул.Садова, 100  

(2 абрикоси, 1 шовковиця), вул.Гнідаша, 18 (2 клени, 1 каштан), 

вул.Незалежності, 68 (1 акація), вул.Набережна, 15, 19 (6 верб),  

вул.Соборна, 29 а (3 берези), вул.Вокзальна, 5 (1 береза, 1 глод), вул.Садова, 64 

(1 ясен, 1 береза, 1 абрикоса), вул.Земська, 2 (1 берест, 1 горіх),  

вул.Ярмаркова, 41/4 (2 тополі, 1 верба), вул.Миколаївська, 112 (1 береза), 

вул.Іванівська, 47 (1 тополя), вул.1 Травня, 50 (1 каштан), вул.Ярмаркова  

(1 клен, 1 тополя), вул.Іванівська, 27 (1 тополя), на розі вул.Шевченка та 

Котляревського (1 клен), в’їзд Опанасівський, 10 (1 акація), вул.Гоголя, 51  

(3 акації), вул.Гоголя, 57 (2 акації), вул.Гоголя, 59 (1 акація, 2 липи), 

вул.Миколи Яковченка, 10-16, (5 кленів), вул.Гнідаша, 40 (1 шовковиця,  

1 береза), вул.Вокзальна, 37 (1 верба, 1 каштан, 2 берези), вул.Вокзальна, 40  

(2 берези), вул.Галаганівська, 15 (1 тополя), вул.Гімназична, 55-61 (4 тополі), 

вул.Київська, 351 (1 шовкун, 2 липи), вул.Київська, 261 (2 липи),  

вул.Пушкіна, 46 (1 липа), вул.Шевченка, 82 (5 лип), вул. Костянтинівська, 85  

(1 тополя). 
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КСН № 2 Заудаївського мікрорайону 

1. Будівництво мережі вуличного освітлення за адресами: 

вул.Колективна, вул.Ковалевської, вул.Лісна, вул.Піщана, район колишньої 

лижної бази. 

2. Обслуговування світлофорних об’єктів (заміна ламп). 

3. Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі у світильниках. 

4. Заміна ламп у світильниках зовнішнього освітлення за зверненнями 

громадян та депутатів міської ради. 

5. Заміна та встановлення дорожніх знаків. 

6. Зрізання дерев по вулицях міста відповідно до тендерних 

пропозицій на 2017 рік. Всього 14 дерев: вул.Тургенєва, 40 (1 береза), 

вул.Густинська, 22 (2 тополі), вул.Тургенєва, 33/2 (1 берест), вул.Боброва, 46  

(1 береза), вул.Тургенєва, 40 (біля сараїв) (1 береза), вул.Бабушкіна, 45  

(1 шовковиця), вул.Фабрична, 108 (1 тополя), пров.Сорочинський, 11 (2 тополі), 

вул.Шкільна, 40 (2 берези), вул.Боброва, 17 (1 тополя), вул.Фабрична, 103  

(1 береза). 

КСН № 3 мікрорайону Рокитний 

1. Будівництво мережі вуличного освітлення: вул.Зелена,  

1, 2 пров.Зелений, вул.Ракітна, вул.18 Вересня, вул.Челюскінців, 

пров.Оранжерейний. 

2. Заміна ламп у світильниках зовнішнього освітлення за зверненнями 

громадян та депутатів міської ради. 

3. Заміна та встановлення дорожніх знаків. 

4. Зрізання дерев по вулицях міста відповідно до тендерних 

пропозицій на 2017 рік. Всього 14 дерев: вул.Олега Кошового, 6 (3 каштани,  

1 яблуня), вул.Ракітна, 66 (1 бреза), вул.Поліни Осипенко, 7 (1 тополя), 

вул.Малківська, 41 (1 береза), вул.Саксаганського, 4 (1 горіх), вул.Паризької 

Комуни, 30 (1 яблуня), вул.2 Південна, 25 (2 верби), вул.Саксаганського, 12 Б  

(1 абрикоса), вул.Челюскінців, 27 (2 липи). 
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КСН № 4 мікрорайону М’ятно-дослідної станції 

1. Будівництво мережі вуличного освітлення за адресами: вул.Миколи 

Андріяшева, пров.Миколи Андріяшева, пров.Некрасова, вул.Нова, 

вул.Дубинського, вул.Маслова, пров.Трубарівський, вул.Дмитра Шкоропада, 

пров.Партизанський, пров.Чкалова. 

2. Обслуговування світлофорних об’єктів (заміна ламп). 

3. Заміна ламп у світильниках зовнішнього освітлення за зверненнями 

громадян та депутатів міської ради. 

4. Заміна та встановлення дорожніх знаків. 

5. Розчищення дерев від порослі, чагарників та кущів. 

6. Зрізання дерев по вулицях міста відповідно до тендерних 

пропозицій на 2017 рік. Всього 42 дерева: вул.Вавілова, 55 (1 акація), 

пров.Партизанський, 31 (1 береза), 2 пров.8 Березня, 18 (1 ясен, 1 клен), 

вул.Київська, 250А (2 тополі), вул.Київська, 243А (1 тополя), на прехресті  

вул.1 Травня та пров.Змагання (1 клен), вул.Андріївська, 54 (1 абрикоса,  

1 шовковиця), вул.Андріївська, 33 (1 липа), вул.Київська, 25 (2 клени,  

1 абрикоса), вул.Андріївська, 29 (5 акацій, 1 берест, 1 абрикоса). 

КСН № 5 Плискунівського мікрорайону 

1. Будівництво мережі вуличного освітлення по вул.Аерофлотській. 

2. Заміна ламп у світильниках зовнішнього освітлення за зверненнями 

громадян та депутатів міської ради. 

3. Заміна та встановлення дорожніх знаків. 

4. Зрізання дерев по вулицях міста відповідно до тендерних 

пропозицій на 2017 рік. Всього 5 дерев: вул.Київська, 471 (1 верба),  

2 пров.Кустівський, 17 (1 каштан), вул.Перемоги на розі вул.Берегової  

(1 верба), вул.Пушкіна, 1 (2 верби). 

КСН № 6 мікрорайону військових містечок №№ 12, 17 

1. Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі у світильниках. 

2. Заміна ламп у світильниках зовнішнього освітлення за зверненнями 

громадян та депутатів міської ради. 
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3. Зрізання дерев по вулицях міста відповідно до тендерних 

пропозицій на 2017 рік. Всього 22 дерева: у районі будинків № 151 (1липа), 

№ 146 (1 тополя), № 147 (1 верба), № 151 (3 верби), № 29, ДНЗ № 3 (5 тополь,  

1 береза), № 96 (5 тополь, 1 яблуня, 1 вишня, 1 липа, 2 горіхи). 

КСН № 7 мікрорайону 273 кварталу 

1. Будівництво мережі вуличного освітлення за адресами: 

вул.Гостинна, 1 пров.Чехова, пров.Любові Забашти, 3 пров.Костянтинівський, 

вул.Раскової, вул.Любові Забашти, 1 пров.Бугунський, вул.Білецького-Носенка 

(частково), вул.Добролюбова, 2, 3 пров.Чехова, вул.Польова. 

2. Обслуговування світлофорних об’єктів (заміна ламп). 

3. Заміна ламп у світильниках зовнішнього освітлення за зверненнями 

громадян та депутатів міської ради. 

4. Заміна та встановлення дорожніх знаків. 

5. Розчищення дерев від порослі, чагарників та кущів. 

6. Зрізання дерев по вулицях міста відповідно до тендерних 

пропозицій на 2017 рік. Всього 38 дерев: вул.Пирятинська, 30 (1 акація), 

пров.Ватутіна, 15 (1 верба, 2 тополі), в’їзд Конотопський, 1 (1 акація, 1 верба), 

вул.Гвардійська, 37 (1 тополя, 1 горобина, 1 липа), вул.Білецького-Носенка, 36 

(1 черемха), вул.Гвардійська, 39 (1 липа), вул.Січових Стрільців, 61 (1 береза), 

вул.Індустріальна, 14А (20 кленів американських), вул.Індустріальна від 

вул.Промислової до МРЕВ ДАІ (2 тополі, 2 верби, 1 груша, 1 яблуня). 

 

Комунальним підприємством «Прилукитепловодопостачання 

виконано: 

КСН № 1 Центрального мікрорайону 

1. Заміна трубопроводу гарячого водопостачання – 7м, каналізації –  

34 м, замінено запірної арматури – 53 шт., прокладено ізоляції 466 м за 

адресами: вул.1 Травня, 73, 87, 107, 107а, вул.Костянтинівська, 120, 122, 124. 

2. Заміна трубопроводу опалення 48 м по вул.Котляревського, 65А. 
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3. Заміна трубопроводу опалення до будинків по вул.Вокзальній, 39 та 

вул.1 Травня, 87 протяжністю 68 м. 

4. Відключення від централізованого опалення будинку по 

вул.Земській, 15 та установлення автономного опалення в 5-ти квартирах. 

5. Установлено будинкові теплові лічильники за адресами: 

вул.Земська, 2а, 3, вул.1 Травня, 107а, 107б, 11, 48а, 87, 97, 73, 99, вул.Садова, 

98а, 64, 110, 94, вул.Юрія Коптєва, 3, 6, 37, вул.Вокзальна, 3, 40, 44, 

вул.Незалежності, 78, вул.Івана Скоропадського, 102, вул.Костянтинівська, 94, 

134А, вул.Київська, 174. 

6. Відновлення асфальтового покриття по вул.Пушкіна, на розі вулиць 

Садової та Шевченка. 

7. Заміна вводів холодної води у будинках по  

вул.Костянтинівській, 94 та вул.Земській, 37. 

8. Заміна трубопроводів по вул.Садовій, 64 (централізованого 

опалення 128 м), по вул.Костянтинівській, 65 (холодного водопостачання 27 м), 

по вул.Садовій, 70 (холодного водопостачання 230 м). 

КСН № 2 Заудаївського мікрорайону 

1. Відключення від централізованого опалення двох будинків по 

вул.Фабричній, 68 та вул.Колективній, 32Б, змонтовано автономне опалення в 

7-ми квартирах. 

2. Встановлення будинкових теплових лічильників у будинках за 

адресами: вул.Фабрична, 134, вул.Тургенєва, 44, вул.Колективна, 36, 

вул.Тургенєва, 48. 

3. Накриття люка на розі вулиць Межової та Фабричної. 

КСН № 3 мікрорайону Рокитний 

1. Заміна трубопроводу гарячого водопостачання – 6 м, холодного 

водопостачання – 4 м, заміна запірної арматури – 8 шт., відключення від 

централізованого опалення будинку по вул.Саксаганського, 3 та установлено 

автономне опалення в 5-ти квартирах. 

2. Заміна мереж водопостачання по вул.Гетьмана Сагайдачного, 57. 
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3. Покращення водопостачання по вул.Франка та до будинку по 

вул.Молодіжній, 55. 

4. Встановлення будинкового теплового лічильника по вул.Олега 

Кошового, 6. 

5. Заміна вводів холодної води у будинку по вул.18 Вересня, 30. 

КСН № 4 мікрорайону М’ятно-дослідної станції 

1. Заміна водопроводу по вул.Київській діаметром 110 мм 

протяжністю 70 м. 

2. Ремонт каналізаційних мереж у будинку по вул.Вавілова, 25а. 

3. Приведення до належного стану прилеглої території біля котельні 

по вул.Вавілова. 

4. Ремонт колодязя по вул.Вавілова, 20. 

5. Відновлення асфальтового покриття доріжки на прибудинковій 

території будинків по вул.Вавілова, 26 та тротуару по вул.Алгазіна напроти 

будинків № 45, № 52. 

6. Встановлення будинкових теплових лічильників по  

вул.Вавілова, 22, 24. 

КСН № 6 мікрорайону військових містечок №№ 12, 17 

1. Відключення від централізованого опалення будинків № 91, 95 та 

змонтовано автономне опалення в трьох квартирах. 

2. Відновлення приладів опалення у під’їзді № 4 будинку № 148. 

3. Відновлення асфальтового покриття біля будинків № 107, № 148, 

№ 152. 

4. Встановлення будинкових теплових лічильників у будинках 

№№ 107, 148, 152, 154, 150, 157, 155. 

5. Заміна вводу холодної води у будинку № 96. 

КСН № 7 мікрорайону 273 кварталу 

1. Заміна трубопроводу холодного водопостачання – 6 м, каналізації – 

11 м, заміна запірної арматури – 19 шт., прокладено ізоляції 48 м у будинках по 

вул.Польовій, 100, 104, 110. 



51 

 

2. Прокладання водопроводу по вул.Половецькій та вул.Гвардійській 

діаметром 110 мм протяжністю 300 м. 

3. Прокладання водопроводу по вул.Макаренка, вул.Будівельників 

діаметром 110 мм протяжністю 500 м. 

4. Заміна водопроводу по вул.Білецького Носенка, 

вул.Костянтинівській діаметром 110 мм протяжністю 221 м. 

5. Забезпечення опаленням амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини № 1. 

6. Ремонт колодязів на мережах будинку по вул.Польовій, 102а. 

7. Заміна каналізаційного випуску у підвалі будинку по вул.Польовій, 

108, змонтовано зворотній трубопровід гарячого водопостачання. 

8. Встановлено будинкові теплові лічильники у будинках по 

вул.Польовій, 102, 102а, 110, 106, по вул.Ярмарковій, 41/2, 41/1, 41/3, 41/4, 49, 

51, 41, 41/7, по вул.Костянтинівській, 199г, 199б, 199, по  

вул.Петропавлівській, 84, по вул.Соборній, 125. 

9. Заміна вводу холодної води у будинку по вул.Польовій, 106. 

10. Ізоляція тепломереж по вул.Гвардійській, 92 – 20 м, по 

вул.Гвардійській, 94 – 120 м, по вул.Польовій, 102 – 50 м, по вул.Польовій,  

110 – 46 м, по вул.Петропавлівській, 76 – 50 м. 

11. Заміна трубопроводів холодного та гарячого водопостачання по 

вул.Польовій, 110, вул.Перемоги, 163, вул.Петропавлівській, 76. 

 

Комунальним підприємством «Прилукижитлобуд» виконано: 

КСН № 1 Центрального мікрорайону 

1. Ремонт шиферної покрівлі: вул.Садова, 108; вул.Вокзальна, 37, 

кв.33, 90); вул.Вокзальна, 39; вул.1 Травня, 107А; вул.1 Травня, 107Б; 

вул.Галаганівська, 33, 2 п.; вул.Земська, 2А. 

2. Ремонт вимощення: вул.Київська, 263, 2 п.; вул.Костянтинівська, 

94; вул.Костянтинівська, 156Б; вул.Київська, 275; вул.1 Травня, 73, 1 п.; 

вул.Костянтинівська, 199Ж; вул.Пушкіна, 78, 6 п. 
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3. Ремонт входу в підвальне приміщення: вул.Садова, 70 (торець, 

покрівля); вул.Київська, 263, 2 п.; вул.Миколаївська, 117 (покрівля); 

вул.Котляревського, 65, 65А, вул.Пушкіна, 76, 78, 1, 2 п. 

4. Ремонт тамбурів, козирків: вул.Миколаївська, 117, 3 п.; вул.Садова, 

70, 2 п. (опора), вул.Котляревського, 65, 3 п.; вул.Ярмаркова, 41/3, 1 п. 

5. Поточний ремонт під’їздів: вул.Садова, 64, 3 п.; вул.Юрія Коптєва, 

5, 1 п.; вул.Костянтинівська, 94, 3 п.; вул.Садова, 104, 3 п.; вул.Садова, 73, 1,  

9 п.; вул.Юрія Коптєва, 35, 4 п.; вул.1 Травня, 73, 4, 5 п.; вул.Київська, 263, 2 п.; 

вул.Вокзальна, 31, 1 п.; вул.Юрія Коптєва, 35, 1 п., вул.Земська, 49, 2 п.;  

вул.1 Травня, 97, 1 п.; вул.Івана Скоропадського, 102; вул.Костянтинівська, 94, 

2 п. 1 п.; вул.Костянтинівська, 109, 1 п.; вул.Пушкіна, 78, 4-3 п.;  

вул.Ярмаркова, 68; вул.Ярмаркова, 41, 1 п.; вул.Ярмаркова, 41/7, 1 п. 

6. Ремонт м’якої покрівлі: вул.1 Травня, 97, кв.68; 

вул.Костянтинівська, 199Г, кв.72, 73; вул.1 Травня, 87, кв.13, 15; вул.1 Травня, 

73, кв.79; вул. Вокзальна, 3, кв. 38, 40; вул.Вокзальна, 44, кв.128, 70, 77;  

вул.1 Травня, 111, кв.17; вул.1 Травня, 107, кв.17; вул.Київська, 279, кв.33; 

вул.Костянтинівська, 122, кв.34; вул.Костянтинівська, 124, кв.49, 74; 

вул.Костянтинівська, 134А, кв.15; вул.Костянтинівська, 134 Б, кв.15; 

вул.Костянтинівська, 94, кв.40; вул.Костянтинівська, 96, кв.15, 34, 44, 64; 

вул.Незалежності, 78, кв.17, 28; вул.Юрія Коптєва, 4, кв.17; вул.Юрія  

Коптєва, 6, кв.15, 56, сходова 2 п.; вул.Садова, 110, кв.17, 67; вул.Садова, 70, 

кв.75; вул.Садова, 73, кв.79; вул.Садова, 94, кв.70; вул.Садова, 98А, кв.17; 

вул.Садова, 111, кв.36; вул.Київська, 216, кв.70; вул.Земська, 3, кв.33; 

вул.Земська, 37, кв.95; вул.Земська, 39, кв.24; вул.Земська, 49, кв.68, 148; 

вул.Юрія Коптєва, 37, кв.33, 61; вул.Костянтинівська, буд.199Б, кв.13, 14; 

вул.Київська, 313; вул.Вокзальна, 31, кв.15; вул.Миколаївська, 117; 

вул.Гімназична, 104, кв.44, 58, 117, 120; вул.Юрія Коптєва, 5, кв.35; 

вул.Костянтинівська, 115, кв.89, 74, вул.Ярмаркова, 41/1, кв.18, 20, 80; 

вул.Ярмаркова, 41/4, кв.16, 64, 99; вул.Ярмаркова, 41/7, кв.70; вул.Ярмаркова, 

41/5, кв.19, 97; вул.Ярмаркова, 41/3, кв.18, 23; вул.Ярмаркова, 41/3, кв.29, 50. 
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7. Фарбування зовнішніх газопроводів: вул.Ярмаркова, 70; 

вул.Костянтинівська, 199Г; вул.Івана Скоропадського, 102, вул.Земська, 2А; 

вул.1 Травня, 97; вул.Київська, 279; вул.Соборна, 50; вул.Київська, 335/1. 

8. Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків: 

вул.Київська, 263; вул.Котляревського, 65А, 1 п.; вул.Котляревського, 65, 1 п.; 

вул.Миколаївська, 140 (фарбування); вул.Земська, 3, 3 п.; вул.Юрія Коптєва, 4, 

2 п.; вул.Котляревського, 65, 65А (ремонт гойдалки, фарбування),  

вул.1 Травня, 113 (ремонт гойдалки), вул.Земська, 5; вул.Юрія Коптєва, 5, 10; 

вул.Костянтинівська, 199 В, Ж. 

9. Ремонт цокольної частини будинку: вул.Миколаївська, 117, 2 п.; 

вул.Юрія Коптєва, 4; вул.Київська, 263; вул.Вокзальна, 32, 39; вул.Ярмаркова, 

41/4, вул.Ярмаркова, 70. 

10. Ремонт системи ливневого водовідведення: вул.Київська, 279,  

1, 2 п.; вул.Юрія Коптєва, 58, 1 п. (подовження труби); вул.Івана 

Скоропадського, 102, 6 п. (водостічна труба); вул.Миколаївська, 117; 

вул.Пушкіна, 78; вул.Миколаївська, 140; вул.Земська, 3, 2 п.,  

вул.Ярмаркова, 51; вул.Ярмаркова, 41/3. 

11. Ремонт панельних швів: вул.Гімназична, 104, кв.7, 8, 16, 22, 36, 49, 

58, 84, 85, 86, 89, 98, 99, 102, 103, 104. 

12. Скління вікон сходових клітин: вул.Київська, 313, 1, 2, 3 п.; 

вул.Садова, 64, 2 п.; вул.Вокзальна, 39, 4 п.; вул.Ярмаркова, 41, 1 п. 

13. Ремонт вхідних дверей: вул.Садова, 70, 1 п. 

14. Ремонт східців: вул.Костянтинівська, 199Г, п.; вул.Садова,123, 3 п; 

вул.Костянтинівська, 134, 4 п; вул.Ярмаркова, 41/1, 1, 5 п. 

15. Ремонт оголовків димовентиляційних каналів: вул.Вокзальна, 37 -  

2 шт.; вул.Земська, 37 - 4 шт.; вул.1 Травня, 111 - 4 шт.; вул.1 Травня, 73 - 4 шт.; 

вул.Земська, 15; вул.Вокзальна, 3 - 3 шт.; вул.Костянтинівська, 122 -3 шт.;  

вул.Ярмаркова, 41/3. 

16. Улаштування перил: вул.Миколаївська, 117, 4 п.; 

вул.Костянтинівська, 199Ж, 1 п. 
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КСН № 2 Заудаївського мікрорайону 

1. Поточний ремонт м’якої покрівлі: вул.Тургенєва, 28, кв.6. 

2. Ремонт вхідних дверей: вул.Соборна, 123, 1, 2 п. 

КСН № 3 мікрорайону Рокитний 

1. Ремонт шиферної покрівлі: вул.Олега Кошового, 6. 

2. Ремонт вимощення: вул.18 Вересня, 23, 1 п. 

3. Ремонт входу в підвальне приміщення: вул.Ракітна, 39, 1 п. 

(покрівля). 

4. Поточний ремонт під’їздів: вул.18 Вересня, 28, 1 п. 

5. Ремонт м’якої покрівлі: вул.18 Вересня, 30, кв.55; вул.Олега 

Кошового, 8, кв.28; вул.Ракітна, 39, кв.33; вул.18 Вересня, 28, вул.Олега 

Кошового, 4. 

6. Фарбування зовнішніх газопроводів: вул.Фабрична, 62. 

7. Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків:  

вул.18 Вересня, 28. 

8. Ремонт східців: вул.18 Вересня, 28, 1-5 п. 

КСН № 4 району М’ятно-дослідної станції 

1. Ремонт входу в підвальне приміщення: вул.Вавілова, 25-А (сходи, 

покрівля, бруствер). 

2. Поточний ремонт під’їздів: вул.Вавілова, 12, 1, 2 п.; вул.Вавілова, 

20, 2 п.; вул.Вавілова, 14; вул.Вавілова, 30, 4 п. 

3. Ремонт м’якої покрівлі: вул.Вавілова, 30, кв.9, 19, 20;  

вул.Вавілова, 25А, кв.25, 55. 

4. Ремонт цокольної частини будинку: вул.Вавілова, 12, 1, 2 п. 

5. Ремонт вхідних дверей: вул.Вавілова, 30, 2, 3 п. 

КСН № 6 мікрорайону військових містечок № 12 та № 17 

1. Ремонт шиферної покрівлі: в/м № 12 буд.12, 56, 81, 90; в/м № 12 

буд. 2А, кв.10, 12. 

2. Ремонт вимощення: в/м № 12, буд.5; в/м № 12, буд.155; в/м № 12, 

буд.2А, 2 п.; в/м № 12, буд.80. 
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3. Ремонт тамбурів, козирків: в/м № 12, буд.153, 1-6 п.; в/м № 12, 

буд.12. 

4. Ремонт м’якої покрівлі: в/м № 12, буд.146, кв.17, 20, сходова 1 п., 

в/м № 12, буд.146, кв.40. 

5. Фарбування зовнішніх газопроводів: в/м № 12, буд.154; в/м № 12, 

буд.155; в/м № 12, буд.62. 

6. Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків: в/м № 12, 

буд.12, 2 п. 

7. Ремонт цокольної частини будинку: в/м № 12, буд.2-А; в/м № 12, 

буд.82; в/м № 12, буд.90. 

8. Ремонт панельних швів: в/м № 12, буд.152, кв.12, 15, 31, 36, 55, 63, 

69, 71, 74, 81, 100, 104, 112. 

9. Ремонт вхідних дверей: в/м № 12, буд.62, 2 п. 

10. Ремонт східців: в/м № 12, буд.157, 2 п. 

11. Ремонт оголовків димовентиляційних каналів: в/м № 12, буд.151 -  

2 шт.; в/м № 12, буд.150 - 4 шт. 

КСН № 7 мікрорайону 273 кварталу 

1. Ремонт тамбурів, козирків: вул.Гвардійська, 88/2, 5, 6 п. 

2. Поточний ремонт під’їздів: вул.Гвардійська, 88/2, 1 п.; вул.Польова, 

102, 4 п.; вул.Польова, 102-А, 2 п.; вул.Польова, 102А, 1, 3-4 п.; 

вул.Гвардійська, 98, 6 п.; вул.Гвардійська, 96, 1 п.; вул.Петропавлівська, 76,  

1 п.; вул.Петропавлівська, 78, 2 п. 

3. Ремонт м’якої покрівлі: вул.Польова, 112, кв.14, 25, 67; 

вул.Польова, 106, кв.44; вул.Гвардійська, 94, кв.63; вул.Петропавлівська, 76, 

кв.28, 116; вул.Петропавлівська, 84; вул.Індустріальна, 13, кв.15; 

вул.Гвардійська, 96, кв.13. 

4. Фарбування зовнішніх газопроводів: вул.Перемоги, 163; 

вул.Гвардійська, 92. 

5. Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків: 

вул.Польова, 100, 5 п. 
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6. Ремонт цокольної частини будинку: вул.Польова, 110, 5 п. 

7. Ремонт системи ливневого водовідведення: вул.Гвардійська, 88/2, 

(подовження труби); вул.Польова, 102А, 102, 104; вул.Польова, 104, 1, 6 п.; 

вул.Перемоги, 163, 2 п. 

8. Скління вікон сходових клітин: вул.Гвардійська, 96, 1 п. 

9. Ремонт вхідних дверей: вул.Польова, 110, 3, 4 п.; вул.Гвардійська, 

98, 8 п.; 2 в’їзд Богунський, 2В (двері, вікна), вул.Індустріальна, 13, 4 п. 

10. Ремонт східців: вул.Гвардійська, 94, 4 п; 

11. Ремонт оголовків димовентиляційних каналів: вул.Гвардійська, 92 - 

3 шт.; вул.Петропавлівська, 76 - 3 шт.; вул.Петропавлівська, 78 - 4 шт. 

Додатково проведено: 

 Заготівлю піщано-сольової суміші у кількості 10,0 м3. 

 Перевірку та ремонт систем електрозабезпечення 229 житлових 

будинків. 

 Роботи по косінню газонного покриття на 104 га прибудинкової 

території. 

 

Цивільний захист та оборонна робота 

Спеціалісти управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної 

роботи міської ради протягом звітного періоду 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 

15 грудня 2016 року № 11 «Про організацію цивільного захисту міста Прилуки 

у 2017 році» затверджено основні завдання, план заходів, організаційно-

методичні вказівки на поточний рік. 
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5 квітня 2017 року у місті проведено 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». 

14 червня 2017 року проведено командно-штабне навчання на тему «Дії 

органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Чернігівської області під час проведення територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму 

функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період». 

22 червня 2017 року проведено штабне тренування з евакуаційними 

органами міста на тему «Дії органів управління та сил ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій на військових арсеналах». 

14 вересня 2017 року 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». 

5 жовтня 2017 року проведено командно-штабне навчання з органами 

управління та силами цивільного захисту ланок територіальних підсистем 

єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням органів евакуації) 

щодо виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду. 

31 жовтня 2017 року проведено комплексну перевірку регіональної 

системи централізованого оповіщення цивільного захисту з включенням в місті 

електросирен шляхом їх централізованого та автономного запуску. 

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 
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на 2016 - 2020 роки», на виконання заходів якої управлінню освіти міської ради 

на придбання засобів пожежогасіння виділено 30,492 грн; міську цільову 

Програму «Розвиток цивільного захисту м.Прилуки на 2017-2020 роки», на 

виконання заходів якої виділено кошти у сумі 278 тис.грн. 

Упродовж звітного періоду на підприємствах та установах міста 

організовано проведення 114 комплексних спеціальних об’єктових навчань, 

тренувань. У проведенні тренувань кваліфіковану допомогу надавали майстри 

навчально-консультаційного пункту м.Прилуки (з цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Чернігівської області). Відповідно до плану підготовки 

кадрів у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Чернігівської області пройшли навчання 73 особи, на базі 

навчально-консультаційного пункту м.Прилуки – 112 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  

2017 року у місті не сталося. 

Проведення комплексних заходів з утримання території міста в 

належному санітарному стані є одним із пріоритетних напрямків діяльності 

КП «Муніципальна поліція», головного спеціаліста санітарно-екологічного 

контролю управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи 

міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради та 

підпорядкованих йому комунальних підприємств. 

Згідно відповідних розпоряджень міського голови двічі на рік, навесні та 

восени, проводяться місячники з благоустрою та санітарної очистки міста. 

Організовано та проведено в місті Всеукраїнські акції на підтримку 

чистоти: «Зробимо Україну чистою - 2017», «День довкілля», «Чиста Україна - 

чиста земля», Всесвітню акцію «Година Землі». 
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При виконавчому комітеті міської ради працює постійно діюча комісія з 

питань поводження з безхазяйними відходами. У квітні - травні поточного 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. 

Проведено інвентаризацію непридатних хімічних засобів захисту рослин. 

За результатами складено акт та направлено до Департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації з пропозицією виділити кошти з 

державного бюджету для їх утилізації. 

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. 

КП «Послуга» придбані та встановлені спеціалізовані контейнери у 

мікрорайонах «273 квартал» та «Військове містечко № 12». 

Постійно діє комісія по обстеженню зелених насаджень. 

Проведено впорядкування та облаштування клумб та газонів у 

центральній частині міста та на Привокзальній площі. 

 

Комунальне підприємства «Муніципальна поліція» 

Завдання КП «Муніципальна поліція» полягає в забезпеченні дієвого 

контролю за дотриманням фізичними та юридичними особами вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою. 

Щоденно КП «Муніципальна поліція» проводяться заходи з покращення 

стану міського середовища, формування у мешканців міста активної 
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громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об’єктів та 

елементів благоустрою. 

Значний вклад у сфері благоустрою міста також здійснюють голови 

комітетів самоорганізації населення. 

Протягом звітного періоду КП «Муніципальна поліція» брало активну 

участь по виявленню стихійних сміттєзвалищ та здійснювало контроль за 

якістю прибирання вулиць мешканцями міста та комунальними 

підприємствами. Результати проведеної роботи постійно висвітлювались в 

засобах масової інформації, зокрема на ТБ «Прилуки». 

КП «Муніципальна поліція» проводилися лекції з учнями закладів 

професійно-технічної та середньої спеціальної освіти на предмет дотримання 

Правил благоустрою території міста Прилуки, також проводились бесіди з 

керівництвом даних закладів щодо утримання прилеглої території навчальних 

закладів у належному санітарному та естетичному стані. 

Працівниками КП «Муніципальна поліція» систематично особисто, під 

час рейдів, та у засобах масової інформації (телебачення та друковані видання), 

на офіційному сайті Прилуцької міської ради проводиться інформаційна та 

профілактично-роз’яснювальна робота серед мешканців та суб’єктів 

господарювання міста з питання дотримання Правил благоустрою території 

м.Прилуки з напрямків: 

- права та обов’язки громадян та суб’єктів господарювання у сфері 

благоустрою м.Прилуки; 

- вивезення будівельного сміття під час ремонту приміщень; 

- заборона складування опалого листя, гілля на прибудинкових 

територіях та контейнерних майданчиках; 

- торгівельна діяльність у не відведених для цього місцях; 

- прибирання на ділянках та прилеглих територіях навколо будівель і 

споруд; 

- заборона паркування автотранспорту на території зелених 

насаджень; 
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- скошування бур’янів, трави; 

- розміщення оголошень, інформаційних плакатів, реклами тощо; 

- спалювання будь-яких відходів у тому числі рослинного 

походження; 

- контроль за дотриманням графіку руху громадського транспорту. 

Комунальним підприємством Прилуцької міської ради «Муніципальна 

поліція» щоденно проводяться рейди-перевірки щодо дотримання належного 

санітарного стану власних та прилеглих територій керівниками підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування та 

мешканцями міста. 

Під час проведення та виконання різних заходів за порушення Правил 

благоустрою території м.Прилуки складено 61 припис на керівників 

підприємств та установ: 

- начальника Державної установи Прилуцької виховної колонії –  

1 припис; 

 - директора районного центру телекомунікацій № 234 

Чернігівської філії ПАТ «Укртелеком» – 17 приписів; 

 - директора ПАТ «Завод «Будмаш» – 4 приписи; 

 - директора Прилуцького КХП – 2 приписи; 

 - начальника відділення «Нова пошта» (вул.Юрія Коптєва –  

1 припис; 

 - начальника виробничого підрозділу «Прилуцька дистанція 

колії» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» –  

2 приписи; 

 - директора КП «Міськсвітло» – 4 приписи; 

 - директора КП «Прилукитепловодопостачання» – 5 приписів; 

 - директора КП «Послуга» – 19 приписів; 

 - начальника КП «Прилукижитлобуд» – 6 приписів. 

Кожному з керівників вищевказаних установ та підприємств надавався 

термін виконання даних приписів, по кожному припису працівниками 
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КП «Муніципальна поліція» здійснюється контроль. У ході виконання даних 

приписів суттєвих порушень термінів не виявлено. 

За звітний період КП «Муніципальна поліція» було розглянуто  

176 письмових звернень громадян, 379 усних звернень, та виконано  

154 доручення. 

За фактами виявлених порушень Правил благоустрою території 

м.Прилуки КП «Муніципальна поліція» винесено 848 попереджень та  

146 приписів. По грубих порушеннях складено 137 адміністративних 

протоколів, з них: 

- 14 за розміщення реклами у не відведених місцях; 

- 7 за складування відходів, гілля, будівельних матеріалів у не 

відведених місцях; 

- 55 за паркування на території зелених насаджень; 

- 12 за спалювання відходів та рослинних решток; 

- 4 за миття автомобілів на територіях зелених насаджень; 

- 38 за торгівлю у не відведених місцях; 

- 7 за самовільну забудову на землях загального користування. 

Згідно статті 152 КУпАП, порушення державних стандартів, норм і 

правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 

населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 

двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

(340 - 1360 грн) і на посадових осіб, громадян-суб’єктів підприємницької 

діяльності – від п’ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (850 - 1700 грн). 

 

Архітектура та будівництво 

Протягом попередніх 22 років містобудівна документація в місті була 

відсутня. Розвиток міста визначався за Генеральними планами 1803 та  

1969 років. 



63 

 

1. За поточний період з січня по жовтень 2017 року управлінням 

містобудування та архітектури міської ради завершені роботи з розробки 

містобудівної документації. 

Завершено роботи з розробки історико-архітектурного опорного плану 

міста: 

- визначені межі та режими використання об’єктів історико-

культурної спадщини; 

- створено юридичні умови для розробки та реалізації програм з 

реставрації, реконструкції, збереження та охорони відповідних об’єктів; 

- виконані вимоги діючого законодавства щодо збереження об’єктів 

культурної спадщини; 

- змінено статус режимів використання та суттєво зменшена площа 

територій археологічного культурного шару, що зменшило фінансове 

навантаження на юридичних та фізичних осіб при оформленні та погодженні з 

органами охорони культурної спадщини дозвільної документації. 

2. Завершено роботи з розробки Генерального плану та плану 

зонування території міста. 

Міська рада отримала можливість: 

- надання земельних ділянок різного функціонального та цільового 

призначення, у власність, оренду та користування; 

- переоформлення правовстановлюючих документів на земельні 

ділянки та об’єкти нерухомості; 

- надання дозвільних документів на будівництво, реконструкцію, 

капітальний ремонт об’єктів містобудування; 

- поліпшення інвестиційного клімату для розвитку та наповнення 

бюджету міста; 

- проведення земельних аукціонів. 

У межах території міста визначені цільові призначення територій: 

- для формування нових та реконструкції існуючих житлових масивів 

та об’єктів соціально-побутового призначення; 
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- розвитку існуючих та будівництва нових спортивно-оздоровчих 

комплексів; 

- транспортної інфраструктури; 

- зелених зон, парків та скверів; 

- розвитку та реконструкції промислових зон; 

- інженерного облаштування територій. 

Генеральним планом міста Прилуки передбачено будівництво об’їзної 

дороги, з метою забезпечення швидкісного та комфортного руху на зовнішніх 

дорогах, виносу транзитних транспортних потоків за межі міста. 

Юридично сформована потужна рекреаційна зона в межах пойми річки 

Удай, яка забезпечує перспективу формування: зони відпочинку, пляжів, 

кемпінгів, аквапарків, ландшафтних парків тощо. 

3. Рішенням міської ради (2 засідання 27 сесії 7 скликання) від  

27 червня 2017 року № 11 затверджена міська цільова Програма „Фінансування 

розробки схем та проектних рішень масового застосування на 2017-2019 роки”. 

Програма спрямована на забезпечення планування та розвитку територій міста, 

реалізації матеріалів містобудівної документації. 

Програмою планується фінансування робіт за рахунок міського бюджету з 

розробки: 

- проектів детальних планів територій житлових кварталів садибної 

забудови та виконання топогеодезичних робіт, з метою надання земельних 

ділянок, що сформовані затвердженою містобудівною документацією 

учасникам АТО (визначено два масиви по вул.Вавілова орієнтовною площею 

5,0 га та по вул.Партизанській орієнтовною площею 1,2 га. Робота по розробці 

детальних планів в стадії завершення); 

- науково-технічної документації з обстеження річки Удай, в межах 

міста Прилуки, техніко-економічних обґрунтувань для розробки проектно-

кошторисної документації по її розчищенню (роботу планується завершити до 

кінця поточного року); 



65 

 

- проектно-кошторисної документації по розчищенню річки Удай 

(Програмою передбачено виконання даних робіт у наступному році); 

- техніко-економічних обґрунтувань, інженерних вишукувань для 

розробки проектно-кошторисної документації на будівництво об’їзної дороги (в 

стадії завершення робота по підготовці вихідних даних для виконання першого 

етапу проектних робіт техніко-економічних обґрунтувань, сформовані планові 

матеріали, проводяться уточнення та формуються відповідні матеріали щодо 

земельних ділянок, за рахунок яких планується будівництво об’їзної дороги); 

- проектно-кошторисної документації на будівництво об’їзної дороги 

(Програмою передбачено виконання даних робіт у наступному році); 

- виконання робіт з інвентаризації земель державної, комунальної 

власності, підприємств та організацій (Програмою передбачено виконання 

даних робіт у наступному році). 

4. Підготовлені та передані до Міністерства оборони України всі 

необхідні звернення та графічні матеріали для вирішення питання передачі 

земельних ділянок у військових містечках у комунальну власність міської ради. 

5. Підготовлена необхідна технічна документація для забезпечення 

умов фінансування робіт з розробки проектно-кошторисної документації по 

об’єкту незавершеного будівництва житлового багатоповерхового будинку по 

вул.Олега Кошового, 8 на умовах спільної діяльності з міжнародним 

професійним союзом офіцерів армії і поліції (Швеція). 

6. Поетапно виконуються роботи з розробки схем та надання дозволів 

на облаштування місць тимчасового паркування легкових автомобілів у дворах 

загального користування багатоповерхових житлових будинків. 

7. Використовуючи наявні матеріали містобудівної документації, 

управлінням містобудування та архітектури міської ради розпочато роботу з 

розробки схем вуличної мережі, розміщення багатоквартирних житлових 

будинків, зелених зон, парків та скверів, розміщення пам’яток історико-

культурної спадщини. 
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Відповідні схеми забезпечать облік наявних ресурсів, поліпшать умови 

використання матеріалів містобудівної документації у повсякденній роботі 

комунальних підприємств, організацій, установ та громадян міста. 

 

Комунальна власність 

За звітний період відділ комунальної власності міської ради проводив 

роботу щодо підготовки та внесення на розгляд міської ради пропозицій та 

умов відчуження комунального майна (землі), пропозицій про передачу в 

комунальну власність об’єктів, які належать державі або іншим власникам і 

мають важливе значення для забезпечення потреб населення міста та ін. 

Відповідно до рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради 

здійснювалися заходи щодо управління майном, яке перебуває у комунальній 

власності територіальної громади: 

- передача в оренду комунального майна, у тому числі земельних 

ділянок; 

- списання з балансу комунальних підприємств та установ повністю 

замортизованих та непридатних для подальшої експлуатації основних засобів; 

- безоплатна передача комунального майна в межах територіальної 

громади. 

За звітний період до міської ради надійшло 393 звернення від учасників 

АТО та сімей загиблих щодо надання земельних ділянок у власність для 

будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель у 

межах міста. Відповідно до результатів проведення розподілу шляхом 

жеребкування громадянам-учасникам АТО та сім’ям загиблих (померлих) у 

2017 році надано дозвіл на розробку (виготовлення) проекту землеустрою щодо 

відведення 140 земельних ділянок. 

Також зареєстровано 30 договорів оренди земельних ділянок, з них 19 – 

на продовження терміну дії та 11 новоукладених, на загальну суму близько  

1 млн.грн. Надходження до міського бюджету від плати за землю у 2016 році 

склали 23,3 млн.грн. За 10 місяців поточного року – 24,8 млн.грн. 
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У звітному періоді укладено договори купівлі-продажу 15 земельних 

ділянок, внаслідок чого до місцевого бюджету надійшли кошти в сумі  

708 514 грн. 

За 2016 рік через Центр надання адміністративних послуг міської ради на 

розгляд надійшло 831 звернення громадян та суб’єктів господарювання, які 

стосуються вирішення питань управління комунальним майном, у поточному 

році – 575. 

Рішеннями виконавчого комітету міської ради від 21 лютого 2017 року 

№ 65 та від 14 липня 2017 року № 275 затверджено 15 актів роботи постійно 

діючої комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та 

землекористувачам від 16 грудня 2016 року, що стосується визначення збитків 

(неодержаного доходу) на загальну суму 2 850 811 грн. 

Юридичним відділом міської ради спільно з прокуратурою Чернігівської 

області заявлено 10 позовів про стягнення матеріальних збитків, завданих 

територіальній громаді. 

Станом на 15 листопада 2017 року задоволено 5 позовів, з них: 

- стягнуто по 2 справах на суму 515 850 грн.; 

- на виконанні у Прилуцькому міськрайонному відділі державної 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області перебувають 3 рішення суду на суму 264 666 грн. 

 5 справ перебувають у процесі розгляду в судах різних інстанцій. 

 5 фізичних осіб сплатили добровільно на суму 97 436 грн. 

 

Освіта 

У місті функціонують 13 закладів дошкільної освіти та 1 навчально-

виховний комплекс «Школа І ступеня –дошкільний навчальний заклад № 15», у 

яких виховуються 2153 дітей. 

Відсоток охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років становить 100 %, 

даний відсоток не змінився порівняно з минулим роком. 

Різними формами дошкільної освіти охоплено 100 % дітей 5-річного віку.  
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Завантаженість закладів дошкільної освіти у місті становить 106 дітей на 

100 місць (обл. – 113). Для порівняння у 2016 році цей показник становив 

107 дітей. 

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку області у 

2017 році відкрито 1 додаткову групу на базі наявних закладів дошкільної 

освіти. 

Освітній процес у закладах дошкільної освіти забезпечують 

229 педагогів, з яких з вищою освітою – 231 (77,3 %). 

Середня вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

становить: ясельні групи – 23 грн. 30 коп, дошкільні групи – 30 грн. Для 

порівняння у 2016 році: ясельні групи – 15 грн.60 коп, дошкільні групи –  

20 грн. 

У 2017-2018 навчальному році функціонують 12 закладів загальної 

середньої освіти (8 ЗЗСО І-ІІІ ст., 2 гімназії, 1 спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформаційних технологій,  

1 навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня –дошкільний навчальний 

заклад № 15» з контингентом 5503 учні. 

Середня наповнюваність класів становить 25,4 чол. (обл. – 17,4). 

Охоплено профільним навчанням 77,8 % учнів 10-11 класів (обл. – 87,2 %). Для 

порівняння у 2016-2017 навчальному році було охоплено профільним 

навчанням 79,2 % учнів 10-11 класів. 

Поглиблено вивчають окремі предмети 22,3 % учнів (обл. – 15,4 %). Для 

порівняння у 2016-2017 навчальному році поглибленим вивченням предметів 

було охоплено 22,9 % учнів. 

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів команда учнів міста Прилуки посіла у 2016- 

2017 навчальному році 2 загальнокомандне місце. Результати участі у IV етапі 

олімпіад у 2016-2017 навчальному році – 6 переможців. 

У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України за останні три роки учні міста Прилук 
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завоювали 30 дипломів: у 2016-2017 навчальному році – 11 переможців. 

Учасниками ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України за останні три роки було 

3 учні. 

В освітньому процесі закладів загальної середньої освіти міста 

використовується 22 навчальних комп’ютерних комплексів. 

Кількість учнів на один ПК становить 10,3 (по області – 9,1). Для 

порівняння у 2016-2017 навчальному році 11,3. 

До мережі Інтернет підключено 100 % закладів загальної середньої 

освіти. 

У 4 закладах загальної середньої освіти функціонують 7 інклюзивних 

класів, в яких навчаються 7 учнів з особливими освітніми потребами. Введено 

7 посад асистента вчителя. Для порівняння у 2016-2017 навчальному році 

функціонувало 4 інклюзивних класи. Місто є провідним в області щодо 

запровадження інклюзивної освіти. Досвід прилуцьких педагогів з даного 

питання узагальнено у методичних матеріалах, що схвалені до використання 

науково-методичною радою Чернігівського обласного інституту 

перепідготовки працівників освіти імені Ушинського. 

У школах міста навчається 50 дітей, переміщених з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції. 

Підвезення учнів до місць навчання у місті Прилуки здійснюється 

громадським транспортом. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 

2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний 

центр» вживаються заходи щодо функціонування інклюзивно-ресурсних 

центрів. На даний час уже заплановано створення інклюзивно-ресурсного 

центру в місті Прилуки. 

Освітній процес у закладах загальної середньої освіти здійснюють 

518 педагогічних працівників, з яких 94,4 % з вищою педагогічною освітою за 

відповідною спеціальністю (обл. – 95 %). 
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Протягом року ефективно працювали в режимі дослідно-

експериментальної роботи експериментальні заклади всеукраїнського 

рівня: 

- гімназія № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна з теми 

«Освітньо-інноваційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості». 

Даний експеримент впливає на формування пізнавальних здібностей та 

міжпредметної компетентності учнів початкової школи методами 

експірієнтивного навчання в позаурочний час, за результатами даної роботи 

видано навчально-методичний комплект «Жива клітинка», який затверджено 

науково-методичною радою з питань освіти МОН України та схвалено для 

використання у навчальному процесі ЗЗСО України; 

- заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 7 з теми «Апробація 

освітніх програм з реалізації Державного стандарту Нової української школи». 

Напрацьовані навчальні матеріали будуть використані для учнів початкових 

класів при впровадженні нових освітніх програм Державного стандарту Нової 

української школи. 

Експериментальні заклади регіонального рівня: 

- гімназія № 1 імені Георгія Вороного з теми «Формування творчої 

самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу», що передбачає 

розробку технологічних прийомів створення вчителями завдань з математики, 

української мови, природознавства, спрямованих на розвиток в учнів 

поняттєвого та дивергентного мислення; 

- ЗЗСО І-ІІІ ст. № 13 імені 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», що 

передбачає створення інфраструктури для активної навчально-творчої 

діяльності учнів; 

- ЗДО № 2 санаторного типу туберкульозного профілю з теми 

«Створення здоров’язбережувального простору для формування культури 
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здоров’я дітей дошкільного віку». У результаті експерименту впроваджуються 

в освітній процес інноваційні здоров’язбережувальні освітні технології. 

На базі ЗДО № 26, ЗЗСО І-ІІІ ст. № 14 та ЦТДЮ розпочато впровадження 

медико-педагогічного проекту Всеукраїнського рівня «Гармонія інтелекту та 

здоров’я» на 2017-2021 роки з інноваційними моделями гармонізуючої освіти. 

Використання оригінальних навчальних посібників «ПіснеЗнайки» є 

ефективними засобами підготовки дітей до школи та навчання в початковій 

школі. 

На базі Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 6 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій запроваджено всеукраїнський науково-

педагогічний проект «Інтелект України», яким передбачено формування 

всебічно розвиненої особистості з високим рівнем інтелекту, стійким 

пізнавальним інтересом, лідерськими якостями, яка легко генерує ідеї, здатна 

до прогнозування, людини висококультурної, яка має широке коло інтересів, 

вільно володіє іноземною мовою. 

З метою забезпечення змістовного дозвілля учнів, попередження 

негативних проявів серед неповнолітніх, розвитку здібностей та творчих 

можливостей у трьох закладах позашкільної освіти: Центрі творчості дітей та 

юнацтва, Центрі науково-технічної творчості молоді, Дитячо-юнацькій 

спортивній школі та секціях обласного комунального позашкільного 

навчального закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді» 

Чернігівської обласної ради свої навички та вміння розвивають 3239 (58,9 %) 

школярів. 

Відповідно до міської цільової Програми «Підтримка та розвиток 

учнівської молоді міста на 2016-2020 роки «Обдарованість» стипендією 

Прилуцького міського голови відзначені: Коротун Андрій, учень 10 класу 

гімназії № 1 імені Георгія Вороного; Дорошенко Анастасія, учениця 9 класу 

гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна; Яцько Яна, учениця  

11 класу СШ І-ІІІ ст. № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій; 

Макаренко Анастасія, учениця 9 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. № 7; Постоногова Анна, 
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вихованка ДЮСШ. Путівками в дитячі оздоровчі табори України нагороджені: 

Кабанець Сніжана, учениця 10 класу гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича 

Затокіна; Шматко Вікторія, учениця 10 класу СШ І-ІІІ ст. № 6 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій; Цигура Ольга, учениця 9 класу гімназії 

№ 5 імені Віктора Андрійовича Затокіна. 

Прийнято ряд Програм щодо харчування дітей та підлітків у закладах 

загальної середньої освіти міста за рахунок коштів місцевого бюджету для: 

учнів 1-4 класів; учнів із сімей учасників АТО; учнів 7-11 класів, один з батьків 

яких загинув в АТО або помер внаслідок поранення; учнів, що зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи. 

Різними видами харчування охоплено 100 % учнів (обл. – 97,6 %), з них 

гарячим харчуванням – 61,7 % (обл. – 84,4 %). 

У 2017 році в місті відпочинковими і оздоровчими послугами, за кошти 

міського бюджету та інших джерел фінансування, було охоплено 37 % учнів  

1-10 класів (обл. – 34,5 %). У 2016 році – 26 %. 

Управлінням освіти міської ради, педагогічними колективами спільно з 

органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, за підтримки 

батьківської громадськості, спонсорів, благодійних організацій вживаються 

заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста, а 

саме: на функціонування галузі освіти на 2017 рік, відповідно до рішення 

Прилуцької міської ради (21 сесія 7 скликання) від 23 грудня 2016 року № 23 

«Про бюджет міста на 2017 рік» затверджені кошторисні призначення в сумі 

148 990179грн., що становить 95 % від потреби. 

Збільшення посадових окладів педагогічних працівників закладів та 

установ освіти, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, відбулося з  

1 вересня 2017 року. 

Для підготовки навчальних закладів до нового 2017-2018 навчального 

року використовувались кошти як місцевого бюджету, так і позабюджетні 

кошти. 
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Уперше за підтримки міського голови, депутатів міської ради 

цілеспрямовано були виділені кошти в розмірі 50 тис.грн. на першочергові 

затрати кожному навчальному закладу з місцевого бюджету. Це дало 

можливість керівникам закладів освіти відчути свою незалежність від 

надходжень благодійних батьківських коштів, не бути у ролі прохача, левова 

доля робочого часу яких йде на пошуки додаткових джерел фінансування. 

Кошти в сумі 1764200 грн. (по 50 тис.грн. кожному навчальному закладу) 

використані для придбання канцтоварів, м’якого інвентарю, миючих засобів, 

проведена підписка на періодичне видання – 19300 грн., проплачена послуга 

«Інтернет», абонплата за телефонний зв’язок – 102 000 грн. та для вирішення 

інших питань функціонування закладів освіти. 

215 тис.грн. з міського бюджету спрямовано на фінансування закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 7 – учасника апробації освітніх програм з 

реалізації Державного стандарту Нової української школи. 

Проводяться роботи з капітального ремонту приміщення початкової 

школи закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 7 та Центру науково-

технічної творчості молоді, фінансування яких теж проводиться з міського 

бюджету та за депутатські кошти депутата Верховної Ради України Олега 

Ляшка. 

Продовжується робота з проектом НЕФКО, по енергозбереженню у ЗДО 

№ 9, ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 та ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 імені Святителя Іоасафа 

Бєлгородського. 

Успішно продовжив співпрацю по впровадженню енергозберігаючих 

технологій за кошти Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні 

заклад дошкільної освіти № 4 (26 вікон, 2 дверей на суму 192 тис.грн.). 

У поточному році на поліпшення системи протипожежної безпеки 

закладів освіти, відповідно до міської Програми „Забезпечення пожежної 

безпеки на території міста Прилуки на 2016 - 2020 роки”, витрачено 30700 грн., 

закуплено вогнегасники та протипожежні матеріали. Також на первинні засоби 

пожежогасіння витрачено 50875,38 грн. 
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Тісна співпраця міського голови з депутатом Верховної Ради України 

Олегом Дмитренком дала можливість залучити додаткові кошти в сумі  

1 млн. 30 тис.грн. для фінансування окремих закладів освіти (ЦТДЮ, закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 14). 

Значна частина депутатів Прилуцької міської ради спрямувала свої 

депутатські кошти (50 тис.грн.) на покращення матеріально-технічної бази 

закладів освіти. Ці кошти використані для: підготовки закладів освіти до 

роботи у 2017-2018 навчальному році (ремонт вестибюлю, коридору (І поверх 

гімназії № 1 імені Георгія Вороного) – 69998 грн., ремонт зали їдальні  

(ЗОШ І-ІІІ ст. № 9) – 45775 грн., ремонт коридору (ЗЗСО І-ІІІ ст. № 14) –  

34537 грн. та ін.); покращена матеріально-технічна база для викладання 

предметів «Захист Вітчизни» та технології (пневматичні гвинтівки, інструменти 

для майстерні (гімназія № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна) –  

23000 грн.); придбання меблів та інше. 

Робота, проведена міською владою, дозволила поліпшити стан пожежної 

безпеки закладів освіти та зробити перебування у них вихованців комфортним, 

безпечним. 

Проблемні питання 

1. Поповнення матеріально-технічної бази закладів загальної 

середньої освіти для впровадження нового державного стандарту початкової 

освіти. 

2. Приведення установчих документів закладів освіти у відповідність 

до Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року. 

3. Впровадження енергозберігаючих технологій у закладах освіти. 

4. Впровадження протипожежних заходів: встановлення 

блискавкозахистів, пожежної сигналізації та оброблення дерев’яних 

конструкцій вогнезахисним розчином. 
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Медицина 

Комунальний заклад «Прилуцький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» створено рішенням міської ради (38 сесія 6 скликання) 

від 29 листопада 2012 року № 7, яке набрало чинності з 1 лютого 2013 року. 

З 1 січня 2017 року проведено фінансове розмежування первинної та 

вторинної медичної допомоги шляхом надання комунальному закладу 

«Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі – 

Центр) дозволу на самостійне здійснення фінансової діяльності (рішення 

міської ради (16 сесія 7 скликання) від 25 серпня 2016 року № 12). 

До складу Центру входить 6 амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини, які знаходяться в різних мікрорайонах міста: АЗПСМ № 1 - 

вул.Гвардійська, 88/2, АЗПСМ № 2 - вул.Костянтинівська, 185, АЗПСМ № 3 - 

вул.Земська, 7, АЗПСМ № 4 - в/м № 12, АЗПСМ № 5 - вул.Київська, 56 та 

вул.Шевченка, 107, АЗПСМ № 6 - вул.Земська, 7. 

В амбулаторіях надається первинна медична допомога на прийомі та 

вдома, невідкладна медична допомога. 

Кожна амбулаторія загальної практики сімейної медицини має ЕКГ-

апарат, достатню кількість тонометрів. 

У 2017 році в рамках проекту ПРООН – «Електронна реєстратура» для 

комунального закладу «Прилуцький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» було закуплено 9 ноутбуків на суму 54 261,00 грн. та 

підключено всі 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини до мережі 

Internet на суму 42 000,00 грн. (міський бюджет). 

Рішенням міської ради (33 сесія 7 скликання) від 31 жовтня 2017 року 

№ 5 виділено 150 000,00 грн. для проведення поточних ремонтних робіт в 

амбулаторіях загальної практики сімейної медицини комунального закладу 

«Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Станом на 13 листопада 2017 року укладено угоду на проведення заміни 

вікон у кількості 6 шт. та встановлення зовнішніх та внутрішніх дверей в 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 5, що по 



76 

 

вул.Київській, 56; встановлення зовнішніх дверей в амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини № 1 по вул.Гвардійській, 88/2 та в амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини № 6 по вул.Земській, 7. Також 

проведений ремонт кабінету – прийому лікаря в амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини № 3 по вул.Земській, 7. 

Вторинну медичну допомогу в м.Прилуки надають: 

КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» на 345 ліжок 

цілодобового стаціонару та поліклінічним відділенням із амбулаторним 

прийомом лікарів по 20-ти спеціальностях і денним стаціонаром на 34 ліжка. 

Прилуцька міська дитяча лікарня на 40 ліжок цілодобового стаціонару 

та поліклінічним відділенням з обслуговуванням дитячого населення лікарями-

педіатрами на 15 дільницях та амбулаторним прийомом лікарів по  

11-ти спеціальностях і денним стаціонаром на 15 ліжок. 

Прилуцька міська стоматологічна поліклініка з госпрозрахунковим 

відділенням ортопедичної стоматології. 

Ліжковий фонд 

Станом на 1 липня 2017 року в лікувально-профілактичних закладах міста 

розгорнуто 385 ліжок цілодобового стаціонару. 

Забезпеченість населення лікарняними ліжками по місту станом на  

1 липня 2017 року складає 69,8 на 10 тисяч населення. 

На 1 листопада 2017 року заплановано скорочення 40 ліжок цілодобового 

стаціонару (30 ліжок – КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня»,  

10 ліжок – Прилуцька міська дитяча лікарня). 

Після скорочення забезпеченість лікарняними ліжками складатиме 62,4 

на 10 тисяч населення. 

Характеристика діяльності 

КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» 

КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» є багатопрофільною 

об’єднаною з поліклінікою лікарнею, розрахованою на 345 ліжок цілодобового 
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стаціонару, 46 ліжок денного стаціонару та на 740 відвідувань пацієнтів 

поліклініки за дві зміни. 

КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» надає вторинну 

спеціалізовану амбулаторно-консультативну та стаціонарну медичну допомогу, 

є юридичною особою і має в своєму розпорядженні будівлі з відповідною 

територією, необхідне медичне обладнання, господарське майно. 

Приміщення забезпечені централізованим тепловодопостачанням, 

каналізаційною мережею. В інфекційному відділенні є колектор для 

знезараження нечистот. Подача кисню проводиться кисневими 

концентраторами. 

Заклад оснащений автономним резервним джерелом електропостачання. 

Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16 липня 

2013 року встановлено відповідність приміщень КЛПЗ «Прилуцька центральна 

міська лікарня» вимогам санітарних норм для здійснення медичної практики. 

У цілодобовому режимі працюють лікарі 5-ти спеціальностей: терапевт, 

хірург, травматолог, акушер-гінеколог та анестезіолог. 

При необхідності ургентна допомога надається лікарями всіх 

спеціальностей. 

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії розраховане на 9 ліжок,  

2 з них забезпечують допомогу дітям, 3 ліжка виділено для хворих з гострою 

серцево-судинною та мозковою патологією. 

В лікарні функціонує 2 операційні блоки, також для планових операцій в 

хірургічному, травматологічному, пологовому отоларингологічному 

відділеннях розташовані окремі операційні. Всього в КЛПЗ «Прилуцька 

центральна міська лікарня» функціонує 8 операційних залів. 

Інфекційне відділення має 6 боксованих палат з окремими виходами та  

4 напівбоксовані палати. 

Пологове відділення функціонує на 25 ліжок (15 акушерських та  

10 патологів вагітності), має операційну, 5 індивідуальних пологових зали та 

палати сумісного перебування матері та дитини. Відділення розраховане 
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приймати до 1000 пологів на рік. З травня 2012 року відділення приймає жінок 

з Прилуцького, Варвинського, Срібнянського та Талалаївського районів, але 

статус міжрайонного відділення йому не надано. 

З жовтня 1998 року на базі хірургічного відділення працює перший в 

області центр лапароскопії та малоінвазивної хірургії, який надає допомогу 

жителям міста та прилеглих районів Чернігівської, Полтавської та Сумської 

областей. За цей період проведено близько 3-х тисяч лапароскопічних операцій. 

У квітні 2009 року на базі КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» 

відкрита амбулаторна філія відділення нефрології та гемодіалізу  

КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня», послугами якої користуються пацієнти 

міста та прилеглих районів. 

Лікарня оснащена сучасним рентгенологічним цифровим обладнанням. 

У складі КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» працюють 

клініко-біохімічна та бактеріологічна лабораторії, відділення переливання 

крові. 

Лікарня забезпечена централізованим стерилізаційним відділенням та 

автономним резервним джерелом електропостачання. 

На території, на правах оренди, розташовані кабінети для проведення 

магнітно-резонансної та комп’ютерної томографії та мамографії. Кабінет 

комп’ютерної томографії може працювати в ургентному режимі цілодобово. 

На території лікарні працює Прилуцьке патологоанатомічне відділення 

обласного патанатомічного бюро. 

За 10 місяців 2017 року в стаціонарних відділеннях КЛПЗ «Прилуцька 

центральна міська лікарня» проліковано 10 165 хворих, проведено  

3215 операцій, прийнято 770 пологів. 
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Кадрове забезпечення медичних закладів міста станом на 01.11.2017 

 

Лікарі Середній 
медперсонал 
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КЛПЗ «ПЦМЛ» 119,5 104 87% 23% 311 328 105% 279 281 101% 710 713 

Дитяча лікарня  38,5 28 73% 31% 76 91 119% 45 43 95% 159,5 163 

Стоматологічна 

поліклініка  
21,5 17 80% 19% 21,5 22 101% 18,5 18 100% 61,5 57 

КЗ «ЦПМСД» 31,5 26 82,5% 31% 43 46 106% 17 14 82% 91,75 86 

Всього: 211 176 83% 26% 451 487 107% 359,5 356 99% 1022,75 1019 

 

Фінансово-економічна діяльність медичних закладів міста 

На утримання закладів охорони здоров’я міста за 10 місяців 2017 року 

фактично використано бюджетних коштів – 60 млн. 722,0 тис.грн. (місцевий 

бюджет 17 091,9 тис.грн., державна субвенція 42 843,1 тис.грн.). 

Видатки на заробітну плату становлять 79,6 % всіх коштів. На заробітну 

плату використано 48 млн. 341,8 тис.грн. (субвенція 38 123,2 тис.грн., місцевий 

бюджет 10 218,6 тис.грн.) 

Середня заробітна плата у лікарів – 5361,80 грн. (3971,3 грн. у 2016 році), 

у середнього медичного персоналу – 3414,20 грн. (2980,20 грн. у 2016 році). 

Видатки на енергоносії становлять 7,4 %, харчування – 1,9 %, 

медикаменти – 2,1 % всіх кошторисних призначень. 

Вартість харчування на 1 ліжко день складає 10,77 грн., на медикаменти –

8,14 грн. 

За 10 місяців 2017 року залучено позабюджетних коштів на суму –  

1 638,1 грн. з них: 

- орендна плата – 145,4 тис.грн.; 

- оплата за проведення медоглядів та послуги зубопротезування – 

1 201,3 тис.грн.;  

- благодійні внески – 26,3 тис.грн.; 

- відшкодування страхових виплат – 265,1 тис.грн. 
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За 10 місяців 2017 року на безкоштовне та пільгове амбулаторне 

лікування хворих було використано 1 432,9 тис.грн. (з них по програмі 

«доступні ліки» – 786,9 тис.грн. з державного бюджету, 646,0 тис.грн. – з 

місцевого бюджету). 

На забезпечення хворих інсулінами витрачено 2 145,9 тис.грн. (з них  

1 274,0 тис.грн. за кошти місцевого бюджету). 

Матеріально-технічне забезпечення 

За кошти спеціального фонду місцевого бюджету було придбано 

обладнання та апаратури на загальну суму 1 440,6 тис.грн, з них: 

- комп’ютерне обладнання для впровадження програми «Електронна 

реєстратура» – 242,0 тис.грн.(КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня»); 

- апарат УЗД для Прилуцької міської дитячої лікарні –  

1 198,6 тис.грн. 

 

Комунальне підприємство 

комбінат шкільного харчування «Шкільний» 

Діти – майбутній інтелектуальний та трудовий потенціал нашої держави і 

її майбутнє. 

Здоров’я дітей – це найважливіше питання у забезпеченні майбутнього 

нації, а організація харчування дітей у навчальних закладах – пріоритетний 

напрям у стратегії збереження здоров’я і розвитку дітей та молоді в Україні. 

Комбінат шкільного харчування «Шкільний» належить до комунальної 

власності міста Прилуки Чернігівської області, заснований у 1992 році. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників комбінату – 125 чоловік. 

Дотримуючись нормативно-правових документів щодо організації 

харчування у навчальних закладах, організовує якісне та безпечне харчування в 

закладах управління освіти: у харчоблоках 13-ти закладів дошкільної освіти, 

НВК № 15, в їдальнях 13-ти закладів загальної середньої освіти та гімназій. 

Невід’ємною складовою у навчальному процесі є повноцінне харчування. 

Головна мета – забезпечити дітей у закладах дошкільної освіти та учнів 
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закладів загальної середньої освіти повноцінним, якісним та смачним 

харчуванням, тому що від нього залежить не тільки здоров’я дитини, а також її 

розвиток і, можливо, настрій. Завдяки турботі влади та депутатського корпусу у 

2017 році КП комбінат шкільного харчування «Шкільний» надає безкоштовне 

харчування усім учням 1-4 класів та учням пільгових категорій. 

Харчування школярів у всіх шкільних їдальнях здійснюється на основі 

погодженого єдиного приблизного двотижневого меню, розробленого згідно із 

затвердженими нормами харчування. При встановленій вартості харчування: 

сніданок – 12,00 грн., обід – 13,60 грн., виконуються норми харчування; 

споживання білків, жирів, вуглеводів збалансоване; калорійність раціону 

відповідає нормативній. 

Послугами шкільних їдалень користуються 90 % учнів (гаряче та 

додаткове харчування). Охоплено гарячим харчуванням 3950 або 72 % учнів. 

Безкоштовно (за кошти бюджету міста) гарячим харчуванням забезпечуються: 

Сніданки: 2250 учнів 1-4 класів. 

Сніданки та обіди:  

 - 76 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування; 

 - 99 учнів 1-6 класів, батьки яких мобілізовані в зону АТО; 

 - 5 дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

 інклюзивних класах; 

 - 46 дітей (учні 1-4 класів) з малозабезпечених сімей. 

Обіди: 

 - 2 учні з числа дітей із сімей загиблих учасників АТО; 

 - 57 дітей (учні 5-11 класів) з малозабезпечених сімей. 

Звільнені від оплати за харчування вихованці ГПД (обід): 

 - у повному обсязі (100 %) – 92 учні; 

 - на половину вартості (50 %) – 130 учнів; 

 - діти вимушених переселенців на половину вартості (50 %) – 

 15 учнів. 
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Для дітей диспансерної групи організоване дієтичне харчування, згідно зі 

списками, які складаються медпрацівниками протягом навчального року. 

Додаткове харчування учнів, згідно із затвердженим асортиментом, 

організовано через кухні. Продукція, що реалізується, різноманітна, 

доброякісна, безпечна для вживання. В її складі борошняні кондитерські та 

булочні вироби дитячого асортименту кондитерського цеху комбінату, 

кулінарні вироби власного виробництва, гарячі напої, соки тощо, які 

користуються попитом у дітей. 

Улітку 2017 року організовано в ІІІ зміни харчування 1881 дитини у 

таборах з денним перебуванням на базі 15-ти закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти управління освіти міської ради, що дало можливість значно 

зміцнити здоров’я дітей, підвищити захисні сили їх організму після 

напруженого фізичного та розумового навантаження протягом навчального 

року. 

Витримані вимоги до повноцінного збалансованого харчування дітей, 

створені умови для задоволення потреб кожної дитини у високоякісному та 

безпечному харчуванні на достатньому рівні. 

Контроль за організаційним та фінансовим забезпеченням відпочинку та 

оздоровлення дітей здійснюється виконавчим комітетом міської ради. 

За рахунок коштів міського бюджету було організовано трьохразове 

гаряче харчування 1281 дитини пільгового контингенту, вартість харчування – 

27,00 грн. 

Було залучено для організації харчування 718 405 грн., з них 506 485 грн. 

з міського бюджету; 211 920 грн. – батьківські кошти. 

Харчування дітей у закладах дошкільної освіти трьохразове, здійснюється 

за погодженим єдиним приблизним двотижневим меню, диференційованим за 

віковими категоріями. 

Визначені оптимальні середньоденні витрати продуктів згідно з чинними 

нормами харчування, при яких витримуються необхідні об’єми відпущених 
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страв, калорійність раціону складає 87 % від нормативної, асортимент страв не 

повторюється протягом 20 днів. 

Згідно з мережею, спискова чисельність у закладах дошкільної освіти та 

НВК № 15 складає – 2212 дітей, середньоденне харчування – 1278 дітей. 

Вартість харчування дітей дошкільного віку (садочки) – 30.00 грн.; дітей 

раннього віку – 23,30 грн. Батьки сплачують за харчування у комунальних 

закладах дошкільної освіти 60 % денної вартості харчування. 

Комбінат забезпечує лікувальним дієтичним харчуванням, згідно із 

затвердженими натуральними нормами харчування, необхідного об’єму 

раціону та дієт, дітей всіх вікових категорій у дитячій міській лікарні та КЛПЗ 

«Прилуцька центральна міська лікарня», а також додатковим харчуванням 

хворих та медичного персоналу в буфетах КЛПЗ «Прилуцька центральна міська 

лікарня», Прилуцька дитяча міська лікарня. 

Заявка на харчування та контроль якості готової продукції щоденно 

здійснюється дієтслужбою лікарні. 

Кухарі, кондитери та працівники, що зайняті організацією харчування 

дітей у закладах управління освіти, мають досвід роботи, високу професійну 

підготовку і при виготовлені продукції забезпечують дотримання санітарних 

норм та технології приготування страв, виробів. 

Контроль за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини, 

готової обідньої продукції здійснюється медичними працівниками, 

відповідальними за харчування у навчальних закладах, інженерами-

технологами комбінату, спеціалістами Управління Держпродспоживслужби, 

Прилуцьким міськрайонним відділом «Чернігівський обласний лабораторний 

центр МОЗ України» (40 перевірок з дослідженням відібраних проб). Порушень 

за результатами перевірок не виявлено. Результати лабораторних досліджень 

без відхилень або відхилення не перевищують допустимі. 

Харчування дітей є морально відповідальним першочерговим завданням 

державної значущості. Бажаючи забезпечити дитину якісним та здоровим 

харчуванням, вивчається досвід вітчизняних форм організації дитячого 
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харчування, враховуються пропозиції та рекомендації керівників навчальних 

закладів. 

Розуміючи важливість поставлених завдань, технологічною службою 

комбінату у 2017 році намічені та вжиті нові альтернативні шляхи з організації 

харчування у закладах управління освіти міської ради. Заходи проводились 

згідно плану: 

- 2 технологічні конференції по розширенню асортименту та 

покращенню якості страв зі змістом основної поживної речовини їжі - білка, 

(м’ясо-овочевих страв, страв з курячого філе, печінки, сиру кисломолочного), 

вітамінних страв із використанням картоплі та овочів; 

- майстер-клас для вихованців ЗДО № 29 по приготуванню 

кондитерських виробів, з метою популяризації професії кондитера; 

- анкетування серед учнів ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 імені Сергія Гордійовича 

Шовкуна «Я обираю улюблену страву», з метою включення у сезонне меню 

улюблених страв; 

- розроблено та впроваджено у виробництво 11 фірмових страв та 

кондитерських виробів; 

- семінар «Санітарно-гігієнічні вимоги до прийому та зберіганню 

продуктів, умов приготування та відпуску страв»; 

- навчання з працівниками, зайнятими організацією харчування в 

оздоровчий період та здачею заліку з санітарного мінімуму. 

За 9 місяців 2017 року КП КШХ «Шкільний» сплачені податки всіх рівнів 

у повному обсязі та в терміни, встановлені чинним законодавством, у сумі 

1 701 482 грн. 46 коп. 

Згідно з рішенням Прилуцької міської ради (26 сесія 7 скликання) від  

28 квітня 2017 року № 5 на поповнення статутного фонду КП КШХ 

«Шкільний» виділено 35 000,00 грн. Ці кошти використані для проведення 

електромонтажних робіт кондитерського цеху комбінату (26179,86 грн. 

витрачено на матеріали, 8320,00 грн. сплачено за роботу Тарасенку Т.В.). 
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Також за власні кошти комбінату проведено ремонтні роботи кондитерського 

цеху на суму 28321,93 грн. На ремонт автотранспорту витрачено 15 608,50 грн. 

Приватним підприємством «Експерт» проведена експертна оцінка складу, 

згідно з якою даний об’єкт поставлено на баланс підприємства. Сума оцінки 

становить 10 690,00 грн. 

Для їдалень шкіл нашого міста придбано 2020 тарілок та 1500 чашок на 

суму 34 848 грн. 80 коп. Для працівників КП КШХ «Шкільний» закуплено 

санодяг на суму 10071,00 грн. 

 

Робота з дітьми та молоддю 

Одним із найважливіших стратегічних завдань міської влади в 

забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація права дітей на 

оздоровлення та відпочинок. Питання організації забезпечення відпочинку та 

оздоровлення дітей є одним з головних напрямків роботи головного спеціаліста 

у справах сім’ї та молоді міської ради. 

При виконавчому комітеті Прилуцької міської ради діє міська постійно 

діюча Міжвідомча комісія з організації відпочинку та оздоровлення дітей і 

учнівської молоді, засідання якої відбуваються не рідше одного разу на квартал, 

а за необхідності і частіше. 

Відповідно до рішення Прилуцької міської ради (26 сесія 7 скликання) від 

28 квітня 2017 року № 6 «Про утворення дитячих закладів відпочинку», у місті 

Прилуки на базі навчальних закладів міста функціонувало 14 дитячих закладів 

відпочинку – таборів з денним перебуванням. 

Станом на 1 жовтня 2017 року з міського бюджету на організацію та 

проведення відпочинкової кампанії використано 506,5 тис.грн., на 

оздоровлення дітей – 16 815 грн., залучено 1856,0 тис.грн. позабюджетних 

коштів, не заборонених чинним законодавством. 

У 2017 році 2743 дітей отримали послуги з оздоровлення та відпочинку, з 

них 2026 дітей пільгових категорій. 



86 

 

Головний спеціаліст у справах сім’ї та молоді міської ради постійно 

співпрацює з вищими навчальними закладами міста І-ІІ рівнів акредитації: 

Прилуцьким агротехнічним коледжем, Прилуцьким гуманітарно-педагогічним 

коледжем ім. І.Я.Франка, Прилуцьким професійним ліцеєм Чернігівської 

області, Прилуцьким медичним училищем. Викладачі та студенти 

запрошуються до участі у заходах з нагоди відзначення всіх державних свят та 

свят місцевого значення. 

Протягом 2017 року головним спеціалістом у справах сім’ї та молоді 

міської ради організовано та проведено ряд загальноміських заходів. 

З метою відзначення Міжнародного Дня сім’ї та Дня матері у місті 

Прилуки, зокрема, проведено родинний фестиваль «Талановиті сім’ї», 

організовано виставку-презентацію «Родинне дерево», майстер-класи із 

виготовлення родинних оберегів та предметів інтер’єру, сувенірну ярмарку 

«Handmade», спортивні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я». 

З нагоди відзначення Дня молоді в місті Прилуки у 2017 році на стадіоні 

«Супутник» проведено відкриту спартакіаду серед дітей та молоді з 

особливими потребами. Відбувся круглий стіл за участю представників 

молодіжних громадських організацій «Молодість вперед крокує», на якому 

обговорено перспективи та проблемні питання молодіжної політики в місті. 

Проведено велопробіг «Молодь за здоровий спосіб життя», турнір з пляжного 

волейболу. На Центральній площі міста відбулися урочистості з нагоди Дня 

молоді «Майбутнє – це ми!», під час яких нагороджено найактивніших 

представників молоді міста. Проведено міні-фест з екстрим-спорту. На алеї 

Любові Забашти діяли виставки робіт молодих художників та фотографів, було 

встановлено фотозони, присвячені Дню молоді, проведено вечір акустичної 

музики. На Центральній площі міста відбулася концертна програма 

«Молодіжна хвиля», за участю представників Х-фактора. 

23 серпня 2017 року, з метою належного відзначення заходів до Дня 

Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України, проведено 

урочисте вручення паспортів України «Я – громадянин України». 
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До Дня захисника України та Дня українського козацтва для студентів 

вищих навчальних закладів міста проведено розважальну програму «З глибин 

сторіч козацький клич». 

У рамках проведення у місті Миколиного та Воздвиженського ярмарків 

головним спеціалістом у справах сім’ї та молоді міської ради організовано та 

проведено загальноміські заходи за участю викладачів та студентів вищих 

навчальних закладів міста. Зокрема, під час проведення Миколиного ярмарку 

відбулася презентація навчальних закладів як закладів європейського рівня на 

виставці-презентації «Європейський простір у м.Прилуки». 

З нагоди святкування Дня міста та Воздвиженського ярмарку на 

Театральній площі міста організовано молодіжне містечко «Молодіжний фреш» 

за участю найталановитіших, найяскравіших студентів та викладачів вищих 

навчальних закладів. 

На виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» 

на 2016-2020 роки, рішенням Прилуцької міської ради (15 сесія 7 скликання) 

від 28 липня 2016 року № 1 «Про затвердження міської Програми «Молодь 

м.Прилуки» на 2016-2020 роки», затверджено відповідну міську Програму, з 

метою належної організації роботи, спрямованої на реалізацію завдань 

молодіжної політики. На виконання даної Програми на 2017 рік було виділено з 

міського бюджету 40 тисяч гривень. 

Головним спеціалістом у справах сім’ї та молоді міської ради розроблено 

Комплексну міську цільову Програму підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної 

рівності та протидії торгівлі людьми у місті Прилуки на період до 2020 року, з 

метою формування цілісної системи комплексних заходів, спрямованих на 

створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім’ї, у тому 

числі удосконалення роботи щодо попередження домашнього насильства, 

впровадження ґендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства та 

вжиття заходів з протидії торгівлі людьми у місті Прилуки. 

Головним спеціалістом у справах сім’ї та молоді міської ради постійно 

проводиться робота щодо консультування мешканців міста Прилуки про 
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порядок оформлення необхідних документів багатодітними сім’ями. На даний 

час у місті зареєстровано 174 багатодітних сімей, у яких виховуються 603 дітей. 

З метою підвищення престижу сім’ї, популяризації сімейних цінностей та 

родинних традицій, головним спеціалістом у справах сім’ї та молоді міської 

ради проводиться необхідна робота щодо клопотання про присвоєння 

багатодітним матерям, які народили та виховують п’ятеро дітей почесного 

звання України «Мати-героїня». 

 

Культура 

Місто Прилуки має давні мистецькі традиції та високий творчий 

потенціал. 

Головною метою галузі культури міста є формування і розвиток сучасної 

інфраструктури, впровадження в діяльність установ культури новітніх 

інформаційних технологій, збереження національної культурної спадщини та 

розширення доступу населення до культурних надбань, розвиток і підтримка 

талановитої молоді та обдарованих дітей, поліпшення умов творчої діяльності. 

На сьогоднішній день в місті діє 9 закладів культури: міський Будинок 

культури з філією, Прилуцький краєзнавчий музей ім. В.І.Маслова з філією,  

2 школи естетичного виховання та 5 бібліотек, в яких працює 214 чоловік. У 

закладах культури функціонує 54 колективи, 12 з яких носять звання 

«народний» та «зразковий», ще 1 колектив міського Будинку культури подав 

документи на присвоєння звання «народний аматорський». 

З метою утвердження статусу міста Прилуки як культурного центру 

обласного та Всеукраїнського рівнів, наше місто стає фестивальним. 

Організовано ряд фестивалів:  

- у рамках Миколиного ярмарку – ІІІ відкритий регіональний 

фестиваль гумору «Добірне товариство»; 

- ХVІ Міжнародний молодіжний фестиваль «Мистецькі барви»; 

- Всеукраїнський театральний фестиваль «МРІЙ ДІМ»; 
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- ІІ регіональний фестиваль хореографічного мистецтва «Свято 

танцю»; 

- у рамках родинного свята «Щаслива родина міста Прилуки» - 

родинний фестиваль «Талановиті сім’ї нашого міста»; 

- у рамках Воздвиженського ярмарку – Всеукраїнський фольклорний 

фестиваль «Співоче поле» за участю фольклорних колективів з різних областей 

України: Чернігівської, Полтавської, Київської, Сумської та Черкаської 

областей; 

- Всеукраїнський відкритий фестиваль театрального мистецтва 

«Театральна осінь». Фестиваль започатковано у 2002 році, певний час не 

проходив, а в цьому році фестиваль продовжив своє життя. На сцені міського 

Будинку культури під час фестивалю виступили 6 театральних колективів з 

Сумської, Запорізької та Чернігівської областей. 

Прилуцький міський Будинок культури 

У міському Будинку культури організовано та проведено ряд культурно-

мистецьких заходів з нагоди відзначення знаменних та пам’'ятних дат, 

загальноміських, обласних, державних свят. 

Традиційним у міському Будинку культури стало проведення: Дня 

відкритих дверей, театралізованого концерту до Дня святого Миколая, 

новорічних ранків та казок, різдвяного свята «Христос народився, славімо 

Його!», народного гуляння «Щедрий вечір, добрий вечір!», театралізованої 

шоу-програми «Щедрий вечір у колі друзів», «Театральних вечорів», 

обрядового дійства «Проводи зими – зустріч весни». 

Народний аматорський театр «Рампа» міського Будинку культури 

відсвяткував 65-річний ювілей. 

Відновлено проведення жіночого вернісажу «Сузір’я прилучанок». 

Уперше в місті відбулося родинне свято «Щаслива родина міста 

Прилуки». 

Проведено «Миколин ярмарок». Колективи міського Будинку культури 

підготували театралізоване дійство «Яковченко з нами», фольклорно-ярмаркове 
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дійство «Заспівайте, затанцюйте, разом з нами пожартуйте!», конкурс на 

швидкісне поїдання вареників. Відкрито «нову сторінку» в історії нашого міста, 

оголошено створення книги «Рекордів Прилук». 

Традиційно проведено міжрегіональний Воздвиженський ярмарок. 

Під час оздоровчого періоду влітку було організовано заходи для дітей: 

театралізований концерт до Дня захисту дітей «Пригоди в казковому лісі», 

спортивно-конкурсні програми «Країна Небувандія. Пітер Пен», дитячі розваги 

«DANCE MOVE», дитячі концерти «Ура, канікули!», дитяча казка «Вовк та 

купа козенят». 

Діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-

сироти, діти учасників АТО і діти, позбавлені батьківського піклування, мали 

можливість безкоштовно відвідувати заходи. 

Постійно проходять вечори ретро-танцю, які користуються популярністю 

в учасників клубу «Надвечір’я». 

Організовано нові проекти: 

- музичний проект для молоді «Джем на Театральній»; 

- розважальні програми для дітей «Веселе літо»; 

- музичний проект для різних вікових категорій «Танцювальний 

майданчик». 

Учасники колективів МБК підвищують свій рівень виконавської 

майстерності, демонструють свої досягнення на місцевих заходах та далеко за 

межами нашого міста. За поточний період колективи МБК взяли участь у  

8 обласних, 18 Всеукраїнських, 5 міжнародних фестивалях та конкурсах і 

отримали призові місця. 

У звітному періоді також відновлено роботу філії МБК. 

По загальному фонду касові видатки за 9 місяців поточного року 

складають 2575866,21 грн., що становлять 70,8 % від кошторисних призначень. 

За 9 місяців 2017 року надійшло коштів по спеціальному фонду на 

загальну суму 471268,18 грн.: 

1. Кошти, отримані як плата за послуги – 113271,56 грн.: 
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- за послуги, що надаються установою згідно з їх основною 

діяльністю – 76800,08 грн.; 

- за оренду приміщення – 27521,48 грн.; 

- від реалізації майна – 8950,00 грн. (кошти за металобрухт, за 

результатами списання атракціонів). 

2. Кошти, отримані за іншими джерелами – 357996,62 грн. (від 

отриманих благодійних внесків, грантів, дарунків): 

У вигляді натуральної форми, на загальну суму – 351996,62 грн.: 

- металопластикові двері 1 шт. - 11150,00 грн. (БФ Артема Рожка). 

Прийнято на баланс згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 

30.08.2016 № 364 об’єкти благоустрою Театральної площі: 

- театральні тумби 3 шт. - 10080,00 грн.; 

- металеві стовпці 96 шт. - 105600,00 грн.; 

- лавочки 37 шт. - 74000,00 грн.; 

- саксофон 1 шт. - 6500,00 грн. (ФО); 

- бандура 1 шт . - 200,00 грн. (ФО); 

Прийнято на баланс згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 

від 30.06.2017 № 225 від управління освіти міської ради: 

- принтер 1 шт. - 1200,00 грн.; 

- екран 1 шт. - 600,00 грн.; 

- проектор 1 шт. - 6000,00 грн. 

Прийнято на баланс згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 

від 07.09.2017 № 316 дитячий ігровий майданчик - 136666,62 грн. 

У вигляді грошової допомоги надійшло 6000,00 грн. (від фізичних осіб). 

За кошти благодійного фонду (кошти від підприємців та установ міста) 

придбано дитячі будиночки 10 шт. на суму 21200,00 грн. 

Для проведення поточного ремонту за рахунок коштів благодійного та 

спеціального фондів придбано шпалери та фарбу, господарчі товари на 

загальну суму 3979,83 грн. 

За кошти загального фонду придбано: 
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По КПКВК 2414030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 

мистецькі заклади та заходи»: 

- банер - 1770,00 грн.; 

- LED PAR (прожектори) 8 шт. - 35960,00 грн.; 

- гірлянди - 1902,00 грн.; 

- для проведення фестивалів було придбано статуетки, дипломи, 

афіші на загальну суму 7712,40 грн.; 

- для участі в фестивалях колективів МБК використано 9500,00 грн. 

на оплату транспортних послуг. 

По КПКВК 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» за кошти, надані для виконання депутатських повноважень, 

придбано: 

- відеоапаратуру (система відеоспостереження, монітор) -  

23608,00 грн.; 

- бетонний паркан (плити та стовпи, відсів, цемент) - 20103,45 грн.; 

- кругову вібромашину 1 шт. - 850,00 грн.; 

- LED лампочки 130 шт. та прожектори 4 шт. - 5631,00 грн. 

(депутатські кошти). 

Для проведення поточного ремонту придбано фарбу, шпалери та клей, 

господарчі товари, електротовари на суму 9190,08 грн. 

Прилуцький краєзнавчий музей ім. В.І.Маслова 

Прилуцьким краєзнавчим музеєм ім. В.І.Маслова проведено  

157 екскурсій, 16 виставок , в т.ч. «Люди свободи», виставка ікон, автентичної 

сорочки, новорічної іграшки, приватної колекції ляльок. 

Результатом участі у проекті Ради Європи COMUS стало виготовлення 

набору листівок про місто та рекламної листівки. Міською радою виділено 

кошти на проектно-кошторисну документацію приміщення колишньої школи 

№ 4 для створення культурно-мистецького центру «Творчий простір». 

В історичному відділі музею відкрито експозиційні вітрини до 100-річчя 

Української революції 1917-1921 рр.; традиційно відбулася всесвітня акція «Ніч 
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у музеї»; започатковано культурний діалог з ніжинськими митцями, 

запроваджено міською радою краєзнавчу премію ім. Д.О.Шкоропада «Рідний 

край»; продовжено роботу по переведенню персональної картотеки музею в 

електронний варіант (80 %). 

За рахунок загального фонду міського бюджету придбано батареї 

опалення – 9900,00 грн., електролічильник – 1500,00 грн. 

За рахунок спеціального фонду міського бюджету придбано виставкові 

вітрини – 3380,00 грн. та жорсткий диск до комп’ютера – 1600.00 грн. 

Прилуцька міська центральна бібліотека ім. Любові Забашти 

Станом на листопад 2017 року кількість користувачів усіма структурними 

підрозділами книгозбірні та філіями (4 бібліотеки) складає 15639 чол. (видано 

266 964 примірників, кількість відвідувань – 110616). 

За 9 місяців поточного року бібліотеками міста було проведено  

122 соціокультурні заходи, спрямованих на патріотичне виховання, 

відродження національних традицій, популяризацію української книги і 

читання. Кількість відвідувань масових заходів – 7427 чол. 

Проведено інноваційні заходи: інтерактивний захід «Жива бібліотека» у 

рамках Тижня дитячо-юнацького читання, міську акцію «Подаруй книгу з 

любов’ю», виставку робіт фотоаматорів міста «Якщо БУТИ, то щасливим», 

присвячену Міжнародному дню щастя, до Дня Державного Прапора України та 

Дня незалежності України, першу патріотичну фотосесію під відкритим небом 

«Книги читати – Україну пізнавати». 

Відбулося вручення літературно-митецької премії імені Любові Забашти 

«Квіт папороті», до Положення якої було внесено зміни і конкурс розділився на 

літературний та мистецький; започатковано цикл краєзнавчих зустрічей 

«Перехрестя». 

Всеукраїнський гуманітарний проект «Костомаровські читання» два дні 

проходив на Прилуччині, в рамках якого відбувся круглий стіл «Микола 

Костомаров у вимірі сучасності». 
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Також відбулося ряд виставок: «Слов’янські візерунки», «Читаюча 

родина - успішна країна», «Літературні перлини Європи», «Україна 

Незалежна», «Особистість і доба», «Ми – українці», «Літературна велич 

України», вулична акція «Читаємо прилуцькою родиною», «Мистецтво-енергія-

життя», презентація плакатів Українського інституту національної пам’яті 

«Воїни. Історія українського війська», презентація книги Євгена Постульги 

«Минає все». 

Бібліотека для дітей ім. П.Білецького-Носенка долучилася до участі у 

проекті «Громадський бюджет», презентувавши ідею створення бібліокінозалу 

«Крекс! Пекс! Фекс!» – і виборола перемогу. За даний проект проголосувало 

1240 містян. 

Дуже символічно, що відкриття бібліокінозалу відбулося 8 листопада 

поточного року, під час святкування 95-річного ювілею дитячої бібліотеки в рік 

135-річного ювілею центральної бібліотеки ім. Любові Забашти. 

За кошти громадського бюджету (50 тис.грн.) придбано: 

- ноутбук (1 шт.) – 14,0 тис.грн.; 

- проектор (1 шт.) – 12,0 тис.грн.; 

- електронна книга (2 шт.) – 4,8 тис.грн.; 

- проекційний екран (1 шт.) – 2,9 тис.грн.; 

- принтер (1 шт.) – 5,7 тис.грн.; 

- акумуляторна батарея (1 шт.) – 0,4 тис.грн.; 

- монітор (1 шт.) – 2,6 тис.грн.; 

- процесор (1 шт.) – 1,9 тис.грн.; 

- жорсткий диск (1 шт.) – 1,5 тис.грн.; 

- материнська плата (1 шт.) – 1,7 тис.грн.; 

- корпус (1 шт.) – 1,2 тис.грн.; 

- модуль пам’яті для комп’ютера (1 шт.) – 1,2 тис.грн.; 

- комплект: клавіатура, миша (1 шт.) – 0,5 тис.грн. 

Бібліотека за 9 місяців 2017 року поповнила свій книжковий фонд –  

1581 прим. на суму 88 162, 87 грн., а саме отримано від: 
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- ОФ ОУНБ ім. В.Г.Короленко – 744 прим. на суму 56822,90 грн.; 

- ЧОБ для юнацтва – 28 прим. на суму 2680,57 грн.; 

- взамін втрачених читачами – 91 прим. на суму 1949,00 грн.; 

- акція «Подаруй бібліотеці книгу» – 373 прим. на суму 13844,40 грн. 

- дарунок – 315 прим. на суму 12866,00 грн. 

За поточний період придбано за кошти загального фонду міського 

бюджету на суму 6,25 тис.грн.: килим – 4,5 тис.грн.; гардинне полотно –  

0,25 тис.грн.; електролічильник – 1,5 тис.грн. 

За кошти від надання послуг на суму 1,77 тис.грн.: килим побутовий – 

0,10 тис.грн.; вкладиші у формуляри – 1,27 тис.грн.; акумуляторна батарея –  

0,4 тис.грн. 

Прилуцька школа мистецтв 

Школа укомплектована високопрофесійними кадрами, створена належна 

матеріально- технічна база для організації навчально-виховного процесу. 

У ній працює 39 викладачів, які мають необхідну професійну освіту.  

Контингент учнів становить 401 учень. 

У 2017 році школа відсвяткувала 25-річний ювілей. 

Поряд з індивідуальними формами роботи працюють творчі колективи: 

оркестри народних та духових інструментів, два хорових колективи, Джаз Бенд, 

ансамблі: скрипалів, баяністів, домристів, вокальні та хореографічні, два 

творчих колективи викладачів: вокальний ансамбль «М’юзік-стиль» та 

ансамбль народних інструментів. 

Колективи, учні та викладачі школи беруть активну участь у творчому 

житті міста. 

Викладачі школи постійно підтверджують свою професійну майстерність, 

готуючи учнів до участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах 

і фестивалях. 

За 9 місяців 2017 року в доробку Прилуцької школи мистецтв  

72 лауреати конкурсів різного рівня, з них: 30 лауреатів обласних конкурсів,  

18 – всеукраїнських, 24 – міжнародних. 
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Цікаве дозвілля в учнів школи. 

Вони є постійними учасниками і глядачами заходів, багато з яких стали 

традиційними. Це такі як: «Посвячення в першокласники», «Парад ансамблів», 

«Я люблю рідне місто», «Миколай дарує радість!», «Різдвяні зустрічі» – з 

випускниками школи, родинний конкурс «Арт ялинка», концерт «З ніжністю до 

мами»; виставки учнівських робіт: «Перші кроки», «Україна-це ти», «Осінній 

вернісаж», «Зимові візерунки», «Подарунок мамі», «Хай вас осяє Божа 

благодать». 

Значна увага приділяється і профорієнтаційній роботі. 8 випускників 

школи продовжили навчання у різних навчальних закладах мистецького 

спрямування. 

Прилуцька школа мистецтв існує на комунальній формі власності. 

Фінансується з міського бюджету та за рахунок батьківської плати. 

За 9 місяців 2017 року: виконано косметичні ремонти класу № 5 та 

туалету школи (власними силами) – вартість матеріалів 12471,00 грн.; придбано 

тканину для пошиття костюмів – 9240,00 грн.; придбано музичні інструменти  

(4 скрипки – 7152,00 грн., тенор – 21656,00 грн.). 

Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М.Ревуцького 

У Прилуцькій дитячій музичній школі ім. Л.М.Ревуцького створено 

сприятливі умови для забезпечення творчого, інтелектуального та духовного 

розвитку підростаючого покоління; рівних можливостей у здобутті якісної 

мистецької освіти, пропорційного розвитку всіх відділів і спеціальностей, 

поліпшення матеріально-технічної бази школи, оновлення музичного 

інвентарю. 

У 2017-2018 навчальному році збільшився контингент учнів – навчається 

331 учень. 

Викладачі школи брали участь в обласних семінарах та конференціях;  

3 викладачі підвищили кваліфікацію шляхом участі в курсах підвищення 

кваліфікації; збільшилась кількість нових народних та струнно-смичкових 

інструментальних колективів, малих форм, В школі працюють творчі 
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колективи: хор учнів молодших класів, хор учнів старших класів, ансамбль 

домристів, ансамбль баяністів, ансамбль скрипалів, 2 дуети баяністів, ансабль 

бандуристів, оркестр народних інструментів, духовий оркестр. Всього  

10 колективів. 

Протягом звітного періоду проведено 25 шкільних заходів. Колектив 

школи постійно співпрацює з бібліотеками міста, краєзнавчим музеєм 

ім. В.І.Маслова, Центром творчості дітей та юнацтва, центром соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів м.Прилуки. Викладачі та учні школи брали участь у 

загальноміських заходах, концертах. 

14 випускників продовжують своє навчання у вищих мистецьких 

навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації. 

Школа забезпечена тепловим, електричним та протипожежним 

обладнанням, фонохрестоматіями, відповідно до Типових планів. Постійно 

оновлюється бібліотечний фонд навчально-методичною літературою. 

У Прилуцькій дитячій музичній школі ім. Л.М.Ревуцького створено 

сприятливі умови для забезпечення творчого, інтелектуального та духовного 

розвитку підростаючого покоління засобами участі в конкурсах усіх рівнів за 

всіма напрямками мистецтва. Учні школи брали участь в обласних, 

міжнародних конкурсах та фестивалях, де зайняли призові місця: 12 лауреатів 

міжнародних конкурсів, 4 лауреати всеукраїнських конкурсів, 20 лауреатів 

обласних конкурсів. 

У поточному році на суму 10113,65 грн. придбано: 

- друковану продукцію (журнали, індивідуальні плани) –  

3278,33 грн.; 

- підписку на журнали («Бюджетна бухгалтерія») – 1788,00 грн.; 

- канцтовари – 2966,32 грн.; 

- фарба – 664,70 грн.; 

- пензлі – 156,30 грн.; 

- струни для домр – 1260, 00 грн. 



98 

 

Діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-сироти 

і діти, позбавлені батьківського піклування, мали можливість безкоштовно 

здобувати мистецьку освіту. 

 

Фізична культура та спорт 

 Наше місто має добрі традиції по розбудові фізичної культури і спорту. 

Системна й кваліфікована робота, професійний підхід працівників галузі 

завжди давали свої позитивні результати, тому невипадково, що ціла плеяда 

провідних спортсменів прославляють Прилуччину далеко за її межами на 

обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

Реалізуючи міську цільову програму «Розвиток фізичної культури і 

спорту на 2013 – 2017 роки», яка спрямована на залучення всіх верств 

населення міста до регулярних занять фізичною культурою і спортом, 

формування здорового способу життя, досягнення високих спортивних 

результатів на змаганнях різних рівнів, протягом 2017 року сектор по фізичній 

культурі та спорту міської ради, спільно з фізкультурно-спортивним 

товариством «Спартак», управлінням освіти міської ради, федераціями з видів 

спорту провів близько 60 спортивно-масових заходів. З них хотілося виділити 

найбільш яскраві: відкритий Кубок міста з волейболу серед чоловіків, 

міжобласний шаховий турнір, присвячений пам’яті Героїв Небесної Сотні, 

чемпіонат міста з хокею з шайбою, турнір з настільного тенісу пам’яті 

О.Д.Мусійченка, відкритий Кубок міста Прилуки з пішохідного туризму, 

відкритий Кубок міста з пляжного волейболу, командні змагання з шахів 

«Батьки і діти», змагання «Мама, тато і я – спортивна сім’я», у рамках 

проведення сімейного свята «Шаслива родина», відкрита міська Спартакіада 

серед дітей та молоді з особливими потребами, відкритий чемпіонат міста з 

легкоатлетичного кросу, Спартакіада серед громадських організацій, 

міжобласний турнір з настільного тенісу, присвячений Дню захисника України. 

З метою пропаганди здорового способу життя, залучення учнівської та 

студентської молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом у 
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місті проведено: змагання з настільного тенісу, присвячені новорічним та 

Різдвяним святам, турнір з українських національних бойових мистецтв 

«Козацький герць» ім. Валентина Бойка, міську Спартакіаду серед студентської 

молоді, до програми якої ввійшли такі види спорту, як волейбол, міні-футбол, 

настільний теніс, легкоатлетичний крос, шашки, чемпіонат міста з баскетболу 

серед учнівської та студентської молоді, легкоатлетичну естафету центральною 

вулицею міста, присвячену Дню Перемоги, чемпіонат міста з волейболу серед 

дівчат, змагання з пляжного волейболу та велопробіг «Молодь за здоровий 

спосіб життя», присвячені Дню Молоді, змагання «Козацькрому роду нема 

переводу”, змагання з легкої атлетики пам’яті заслуженого тренера України 

Валерія Івановича Моляра. 

Поширюючи ідеї олімпізму, підтримуючи розвиток олімпійського руху, 

пропаганди здорового способу життя, в місті організовано та проведено міські 

заходи: 

- у рамках Всеукраїнського Олімпійського дня, який відзначається  

23 червня: олімпійський забіг на 400 м, змагання з легкоатлетичного кросу та 

змагання з «Кроскантрі»; 

- у рамках проведення Всеукраїнського олімпійського уроку та 

олімпійського тижня: у навчальних закладах міста проведені олімпійські уроки 

за участі провідних спортсменів міста, змагання з футболу, паркового 

волейболу, шахів, настільного тенісу, відкритий командний турнір з великого 

тенісу; 

- у рамках святкування Дня фізичної культури і спорту на міському 

стадіоні «Супутник» відбулося свято спорту під гаслом «Спорт єднає усіх». Під 

час святкування були відзначені кращі спортсмени, тренери та ветерани спорту, 

які були нагороджені почесними грамотами виконавчого комітету міської ради, 

Подяками міського голови, грамотами сектора по фізичній культурі та спорту 

міської ради. 

Як підсумок клопіткої, наполегливої роботи спортивного активу міста – 

значні здобутки спортсменів міста на обласних, всеукраїнських та міжнародних 
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змаганнях. Зокрема, Олег Лень у складі збірної команди України став 

чемпіоном світу з футболу серед людей з обмеженими фізичними 

можливостями; Катерина Рогова стала бронзовою призеркою чемпіонату 

Європи з боксу серед юніорок; Андрій Гребенюк став чемпіоном України з 

настільного тенісу серед кадетів та учасником чемпіонату Європи; Роман Нога 

став чемпіоном України з легкої атлетики у потрійному стрибку; Олексій 

Бублик став чемпіоном України з пляжного волейболу; юнаки 2004 та  

2005 років народження вибороли бронзові нагороди в обласних змаганнях з 

футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч». 

Не залишився без уваги й розвиток ветеранського спорту (футбольна 

команда «Ветеран» Прилуки – срібний призер чемпіонату області з футболу 

серед ветеранів 35 років та старше). 

Залучення різних верств населення до регулярних занять фізичною 

культурою та спортом, формування здорового способу життя, створення умов 

для надання якісних послуг у сфері фізичної культури та спорту – головні 

завдання влади з популяризації фізичної культури та спорту в місті. Реалізувати 

ці завдання можливо за умови зміцнення спортивної матеріально-технічної бази 

міста. Так, у 2017 році встановлено 15 дитячих ігрових спортивних майданчиків 

з тренажерним обладнанням за місцем проживання та у місцях масового 

відпочинку населення, у Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі 

зроблено капітальний ремонт майданчика зі штучним покриттям. 

 

Організаторська робота міської ради та її виконавчих органів 

Реалізації визначених пріоритетів у звітному періоді була підпорядкована 

організаторська робота міської ради та її виконавчих органів. 

До складу Прилуцької міської ради входять 34 депутати. 

У міській раді зареєстровано 8 депутатських фракцій, функціонує  

6 постійних депутатських комісій. 

 За звітний період відбулося 15 сесій 7 скликання (в т.ч. 5 – позачергових), 

ухвалено 220 рішень. Серед них: 
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 - Про затвердження містобудівної документації «Генеральний план 

та план зонування території міста Прилуки Чернігівської області». 

 - Про затвердження міської цільової Програми «Медико-соціальне 

забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення на  

2017 рік» у новій редакції. 

 - Про надання земельних ділянок учасників АТО. 

 - Про затвердження міської цільової Програми «Боротьба з 

онкологічними захворюваннями на 2017 – 2021 роки». 

 - Про затвердження міської цільової Програми «Цукровий діабет на 

2017 рік» у новій редакції. 

 - Про виконання бюджету міста. 

 - Про звіти керівників комунальних підприємств житлово-

комунального господарства. 

 - Про затвердження проектів громадського бюджету. 

 - Про затвердження міської Програми попередження дитячої 

безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки та інші. 

На 8-ми сесіях заслуховувалася інформація про виконання зауважень та 

пропозицій, доручень виборців, озвучених депутатами на сесіях міської ради  

7 скликання при розгляді питання «Різне». На всі питання, порушені 

депутатами міської ради, надані відповіді. 

Протягом звітного періоду проведено 9 спільних засідань постійних 

депутатських комісій та 9 навчань для депутатів (з них 2 – виїзні). 

Щомісячно в останню середу в комітетах самоорганізації населення, 

трудових колективах міста проводиться Єдиний день депутата за затвердженою 

тематикою. На виконання питань, піднятих виборцями під час проведення 

Єдиних днів депутата, міським головою дано 158 доручень. З початку  

2017 року зареєстровано 151 депутатське звернення, більшість яких стосується 

вирішення житлово-комунальних проблем. Усі звернення розглянуті, 

доручення виконані та надані відповіді депутатам. 
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У місті функціонує 7 комітетів самоорганізації населення міста та  

36 вуличних комітетів. 

Діяльність комітетів самоорганізації населення направлена на взаємодію 

органів місцевого самоврядування з жителями територіальної громади міста, 

передбачає участь жителів у вирішенні питань місцевого значення. За звітний 

період у Заудаївському мікрорайоні проведено Громадські слухання з питання, 

запропонованого ініціативною групою мешканців. 

Ураховуючи широкий спектр власних і делегованих виконавчим органам 

повноважень, першочергова увага приділялася підготовці й поданню ними на 

розгляд виконавчого комітету питань, які обумовлюють перспективи розвитку 

міста, сприяють поліпшенню умов життя населення. 

 За період з 11 листопада 2016 року по 11 листопада 2017 року на  

26 засіданнях виконавчого комітету міської ради було ухвалено  

456 рішень, спрямованих на користь територіальної громади міста. 

 На кінець звітного періоду на контролі у загальному відділі міської ради 

перебуває 35 рішень виконавчого комітету міської ради. 

 При виконавчому комітеті міської ради працюють консультативно-

дорадчі органи. Основне їх призначення, в рамках наданих повноважень, 

вивчати інформацію з різних джерел та висувати рекомендації щодо прийняття 

важливих для громади рішень. 

 Станом на початок листопада 2017 року загальна кількість 

консультативно-дорадчих органів становить – 68, з них очолює, відповідно до 

функціональних повноважень: 

 - міський голова – 6; 

 - секретар ради – 4; 

 - керуюча справами виконавчого комітету – 1; 

 - заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради – 52; 

 - начальники відділів та управлінь, депутати міської ради, 

представники громадськості – 5. 
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Загальний документообіг склав 9677 документів, із них вхідні – 3369, 

вихідні – 4521. 

Міським головою видано 325 розпоряджень, на контролі перебувало 59. 

Дано 58 доручень: на засіданнях виконавчого комітету міської ради – 22, 

апаратних нарадах – 36. Тематика доручень охоплювала усі сфери 

життєдіяльності міста. Протягом звітного періоду на контроль поставлено  

34 рішення виконавчого комітету міської ради. 

На виконання завдань, визначених законами України, актами і 

дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, 

розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації та 

його заступників, посадовцями управлінь, відділів та секторів міської ради 

підготовлено 28 власних документів: 3 проекти рішень міської ради,  

11 проектів рішень виконавчого комітету міської ради та 14 проектів 

розпоряджень міського голови. 

З метою виконання Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання 

забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», 

протягом звітного періоду зареєстровано 140 запитів на інформацію. 

Питання стану виконавської дисципліни, організації виконання завдань, 

визначених законами України, актами і дорученнями Президента України, 

Кабінету Міністрів України, голови обласної державної адміністрації та голови 

обласної ради розглядались на засіданні виконавчого комітету міської ради  

11 липня 2017 року (рішення виконавчого комітету міської ради № 238 «Про 

стан виконавської дисципліни та роботу з документами в управліннях, відділах 

та секторах міської ради у І півріччі 2017 року») та апаратній нараді міського 

голови 13 листопада 2017 року (інформація про роботу з документами в 

управліннях, відділах та секторах міської ради за 9 місяців 2017 року). 

Розгляд звернень громадян є одним із основних напрямків роботи 

міської ради, оскільки органи місцевого самоврядування є найближчим органом 

влади до територіальної громади, представником її інтересів, захисником прав 
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громадян і контролюючим органом їх обов’язків. Саме через звернення жителі 

міста спілкуються з органами влади, вирішують наболілі проблеми, беруть 

участь у суспільно-політичному житті нашого міста та держави. 

Протягом 10 місяців 2017 року до міської ради надійшло 2400 письмових 

та усних звернень громадян. 

Через органи влади вищого рівня від жителів міста надійшло  

472 звернення. У більшості з них прилучани зверталися до Президента України, 

Прем’єр-міністра України, на Урядову гарячу лінію та до депутатів Верховної 

Ради України з питань соціального захисту, комунального господарства, 

житлових питань та ін. 

Для зручності прилучан у міській раді систематично проводяться «прямі» 

телефонні лінії зв’язку з керівництвом міської ради, у робочі дні працює 

«гаряча» телефонна лінія міського голови та електронна приймальня. 

Щотижня проводяться особисті прийоми громадян міським головою та 

його заступниками. Так, на особистих прийомах за вказаний період надійшло 

255 звернень, з них 227 звернень до міського голови. Також було проведено  

18 «прямих» телефонних ліній з керівництвом міської ради, під час яких 

зателефонувало 43 прилучанина. 

Громадяни у своїх зверненнях порушували питання, які стосувалися 

різноманітних сфер життєдіяльності міста та держави. За тематикою найбільше 

звернень надійшло з питань соціального захисту населення – 40 %, в яких 

жителі міста зверталися щодо надання грошової допомоги, у тому числі, 

учасникам бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, 

тимчасово переміщеним особам з окупованих територій, тяжко хворим та ін. 

Також порушувалися питання щодо оформлення субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг, роз’яснення норм чинного законодавства щодо пільгових 

категорій населення, соціального захисту людей з особливими потребами та ін. 

Питання комунального та дорожнього господарства порушувалися у  

30 % звернень. Прилучани зверталися щодо вартості житлово-комунальних 

послуг, виконання капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, 
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ремонту мереж опалення та водопостачання, зрізання аварійних дерев, ремонту 

доріг та тротуарів міста, облаштування вуличного освітлення та ін. 

Також прилучан турбували питання поліпшення житлових умов, 

будівництва, землекористування, транспорту та зв’язку, охорони здоров’я, 

праці та ін. 

Усі звернення були розглянуті в межах чинного законодавства. 

Управління, відділи, сектори міської ради, комунальні підприємства 

враховували проблеми та прохання, порушені громадянами у зверненнях, та 

планували заходи на їх виконання. 

За результатами розгляду 52 % звернень, що надійшли за 10 місяців  

2017 року, задоволено, 2 % – відмовлено, на решту – надано роз’яснення 

відповідно до чинного законодавства. 

 

Розвиток громадянського суспільства 

Політика міської влади направлена на тісну співпрацію з громадським 

організаціями міста. 

З метою забезпечення достойного вшанування подвигу ветеранів війни, 

забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об’єднання 

зусиль між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями 

міста прийняті програми «Фінансова підтримка Організації ветеранів міста 

Прилуки на 2016-2018 роки» та «Фінансова підтримка Громадської Організації 

«Учасники Антитерористичної Операції «ЩИТ» на 2016-2018 роки». 

Підписаний Меморандум про взаємодію та співробітництво з воїнами-

інтернаціоналістами (ГО «Прилуцька міськрайонна спілка ветеранів 

Афганістану при Українській Спілці Ветеранів Афганістану /воїнів-

інтернаціоналістів/», ГО «Ветерани Афганської Війни та Учасники Бойових Дій 

Прилуччини”, ГО «Прилуцька міська Спілка офіцерів-ветеранів Афганської 

війни та воєнних конфліктів в інших державах») та ліквідаторами аварії на 

Чорнобильській АЕС (ГО «Прилуцьке міськрайонне добровільне товариство 

«Спілка «Чорнобиль», ГО «Всеукраїнська спілка ліквідаторів інвалідів 



106 

 

«Чорнобиль 86», ГО воїнів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС інвалідів війни 

«Набат». 

Представники громадських організацій беруть активну участь у 

вирішенні та обговоренні питань не тільки на пленарних засіданнях сесій 

Прилуцької міської ради та в постійних депутатських комісіях, а й у засіданнях 

Громадської ради при виконавчому комітеті Прилуцької міської ради. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 

2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» при виконавчому комітеті Прилуцької міської 

ради діє Громадська рада, яка на даний час налічує 35 представників 

найактивніших громадських організацій міста. Відповідно до затвердженого 

плану проводяться засідання Громадської ради, на яких розглядаються питання 

життєдіяльності міста та приймаються дорадчі рішення. Протягом року 

відбулось шість таких засідань. 

 

Розвиток інформаційного простору та взаємодія органів місцевого 

самоврядування зі ЗМІ 

Одним із критеріїв ефективної управлінської діяльності є відкритість у 

роботі місцевих органів влади. У цьому питанні важлива роль відводиться 

взаємодії і співпраці з засобами масової інформації. 

Засоби масової інформації систематично та оперативно інформують про 

діяльність міської ради, органів виконавчої влади по забезпеченню 

економічного і соціального розвитку міста, реалізації наданих повноважень.  

 Висвітлюють діяльність міської ради та виконавчого комітету 

місцеві засоби масової інформації: газети «Відомості Чернігівщини», 

«Прилуччина в новинах, подіях, коментарях», «Град Прилуки», комунальне 

підприємство «Телекомпанія «Прилуки», ТОВ ТРК «ТІМ», «Телерадіокомпанія 

Європа Мікс» Радіо «Планета». 

Комунальне підприємство «Телекомпанія «Прилуки» – організація, 

яка виготовляє продукт, базуючись виключно на місцевому матеріалі, де левова 
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частка становить висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Відповідно, щоб гарантувати жителям територіальної громади 

право на отримання інформації, мовлення має бути якісним за всіма технічними 

та змістонаповнюючими показниками. 

У 2017 році комунальне підприємство «Телекомпанія «Прилуки» успішно 

пройшло низку перевірок Національної ради України з питань телебачення та 

радіомовлення, що дозволило продовжити дію ліцензій і зберегло канал для 

прилуцьких глядачів. Ефір телеканалу в своєму арсеналі має понад 40 програм. 

У 2017 році було збережено репертуар власних програм і поповнено його 

низкою нових програм та проектів: «Сінеманія», «YouTup», «Музичний ранок», 

«Хітова 10», «Історія музейного експонату»; реанімовано рубрики «Говорять 

люди», «Освітній канал», «Молодіжний прорив», «Сучасне виробництво», 

«Грані особистості»; поновлено трансляцію сесійних засідань у повному обсязі. 

Разом з тим, канал «Прилуки» почав активно працювати у Верховній Раді 

України. В цьому році комунальне підприємство «Телекомпанія «Прилуки» 

стало першоджерелом висвітлення головних подій держави, в тому числі і 

процесу законотворення. Дана робота відбувається в рамках новоствореної 

рубрики «Новини Парламенту». Слід відмітити, що в цьому році збережено 

програму «Погода», до створення якої залучені діти. Участь маленьких 

прилучан у формуванні розважального контенту стосується і програми 

«ДіТвоРа». Також урізноманітнено цикл програм для дітей проектом «Уроки 

англійської мови». Економічно-соціальне життя міста знаходиться під пильним 

оком камер каналу, комунальне підприємство «Телекомпанія «Прилуки» 

висвітлює творчі та професійні здобутки як підприємств, установ, організацій 

міста, так і кожної окремої особистості. Тематичні рубрики, які сміливо можна 

порівняти з авторськими проектами документального характеру. В цьому році 

канал «Прилуки» активізував свою роботу в напрямку тісної співпраці з 

громадами Ічнянського, Срібнянського та Бобровицького районів. Канал 

активно запрошують для висвітлення подій даних регіонів. Загалом, потенційна 

глядацька аудиторія телеканалу – 500 тисяч глядачів (м.Прилуки, Прилуцький 
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район, Ічнянський район (Ічня в т.ч.), Варвинський район (Варва в т.ч.), 

Срібнянський район (Срібне в т.ч.), Яготинський район (Яготин в т.ч.) 

Київської обл., Згурівський район Київської обл., Пирятинський (Пирятин в 

т.ч.) Полтавської обл. 

За 10 місяців 2017 року власні надходження підприємства становлять 

близько 800 000 грн. Левова частина даних коштів спрямована на виплату 

заробітної плати (оскільки дотаційних коштів не вистачає навіть на дану 

статтю витрат), на оплату комунальних та телекомунікаційних послуг, 

технічне обслуговування, ліцензійні витрати. Також у 2017 році підприємство 

мало фінансову спроможність дещо оновити технічну базу та провести 

частковий ремонт виробничих приміщень (останні ремонтні роботи були 

близько 15 років тому), встановити систему захисного заземлення, провести 

реконструкцію системи охорони. За фінансової підтримки з міського бюджету 

встановили систему індивідуального опалення з попереднім підведенням газу 

до будівлі, дане питання потребувало вирішення не один рік. 

У пріоритеті 2018 року – розширення медіа контенту шляхом створення 

нових програм та проектів, а також модернізація та осучаснення технічних 

можливостей каналу. 

Слід зазначити, що тісна співпраця налагоджена з усіма ЗМІ, які 

працюютьу місті. 

Органи місцевого самоврядування надають ЗМІ повну інформацію про 

свою діяльність, забезпечують журналістам вільний доступ до неї, крім 

випадків, передбачених Законами України «Про інформацію», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про державну таємницю». Працівники засобів масової 

інформації завжди присутні на засіданнях виконавчого комітету міської ради, 

пленарних засіданнях сесій міської ради, інших заходах. 

Забезпечується систематичний моніторинг оприлюднення у місцевих 

засобах масової інформації матеріалів щодо діяльності Прилуцької міської ради 

та її виконавчих органів. 
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З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів 

місцевого самоврядування, інформація про роботу міської ради, її виконавчого 

комітету постійно оприлюднюється на офіційному сайті Прилуцької міської 

ради за електронною адресою: http://pryluky.cg.gov.ua/. 

Також створена сторінка і у соціальній мережі Facebook. 


