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Вступ 

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 списків 

виборців для проведення виборів та референдумів; 

- організація правової роботи, спрямованої на правильне 

застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог 

чинного законодавства; 

- участь в реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

населення; 

- здійснення власних та делегованих повноважень виконавчих 

органів ради у сфері економічного розвитку, сприяння комплексному 

економічному і соціальному розвитку міста; 

- здійснення державної регуляторної політики на території міста; 

- забезпечення реалізації інвестиційної політики, залучення 

додаткових позабюджетних ресурсів; 

- забезпечення ефективного управління майновими ресурсами 

територіальної громади міста; 

- підвищення рівня та якості житлово-комунальних послуг, що 

надаються населенню міста;  
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- забезпечення реалізації державної політики у будівництві, 

ефективного використання бюджетних асигнувань та інвестицій; 

- забезпечення належного утримання та експлуатації житлового 

фонду і об’єктів житлово-комунального господарства; 

- поліпшення стану благоустрою міста, контроль за дотриманням 

суб’єктами господарювання та громадянами Правил благоустрою території 

м.Прилуки; 

- організація освітньої діяльності педагогічних колективів над 

науково-методичною темою: „Формування національної свідомості та 

патріотизму особистості в освітньому процесі”; 

- впровадження в дію Закону України „Про освіту”, нового 

Державного стандарту загальної початкової освіти, енергозберігаючих 

технологій; 

- реалізація державної політики у галузі культури, туризму, охорони 

культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав 

національних меншин; 

- розвиток фізичної культури та спорту в місті; 

- забезпечення реалізації власних та делегованих повноважень у 

молодіжному середовищі; 

- підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств 

населення, реформування сфери надання соціальних послуг, забезпечення 

регулювання та поліпшення ситуації на ринку праці, сприяння продуктивній та 

вільно обраній зайнятості населення, підвищення стандартів життя громадян; 

- забезпечення соціально-правового захисту дітей, профілактика 

підліткової злочинності; 

- розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді; 
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- забезпечення соціального супроводу прийомних сімей, дитячих 

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

піклувальників; 

- надання соціальної та психологічної підтримки учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей, сім’ям померлих/загиблих 

учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщеним особам, 

організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб; 

- забезпечення реалізації державних, міських програм, направлених 

на допомогу сім’ям, дітям та молоді. 

Промисловість 

Основною метою розвитку міста Прилуки у 2018 році було 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. 

 НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (кількість працівників  

1600 чол.). Дане підприємство здійснює широкий спектр заходів, зокрема 

заводнення та гідророзрив пластів, застосування кислотно-лужних методів, 

прилуцькі нафтовики першими в Європі використали унікальний метод буріння 

бічних похило-спрямованих стовбурів з існуючих експлуатаційних свердловин, 

буріння горизонтальних свердловин і вилучення нафти методом 

внутрішньопластового горіння. 

Сьогодні на порядку денному  технічна модернізація існуючих 

потужностей, стабілізація рівнів видобутку нафти, нарощування та зміцнення 

сировинної бази. В експлуатації знаходяться свердловини яким вже 35-60 років, 

що потребують значних коштів на ремонт. Інвестицій потребує і розширення 

пошукових робіт. 

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

539 чол.). На підприємстві виробляють більше 10 всесвітньовідомих марок 

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

https://uk.wikipedia.org/wiki/Заводнення
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гідравлічний_розрив_пластів
https://uk.wikipedia.org/wiki/Пласт_(геологія)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кислотна_обробка_свердловин
https://uk.wikipedia.org/wiki/Прилуки
https://uk.wikipedia.org/wiki/Похило-скероване_буріння
https://uk.wikipedia.org/wiki/Похило-скероване_буріння
https://uk.wikipedia.org/wiki/Внутрішньопластове_горіння
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
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національні марки: «Прилуки», «Прилуки Особливі». Продукція фабрики 

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

Сінгапуру. 

Обсяги виробництва за 11 місяців 2018 року становлять 21530 млн.шт. 

сигарет. На даний час підприємство є найбільшим інвестором в Чернігівській 

області і продовжує інвестувати значні кошти у виробництво (858 млн.грн у 

2018 році). 

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

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 поточний рік підприємством було випущено продукції на 29% більше 

ніж за аналогічний період минулого року. 

На заводі постійно здійснюються роботи по вдосконаленню 

технологічних процесів, модернізації та освоєння нового обладнання. 

 ПрАТ «Завод «Будмаш» (кількість працівників 37 чол.). За 9 місяців  

2018 року в порівнянні з минулим роком обсяги виробництва зросли на 41 %. 

При цьому підприємство ліквідувало заборгованість із заробітної плати та 

податковому боргу. 

 Підприємство і на далі готове випускати будівельні машини, 

напівпричепи автоцементовоза, цистерни-контейнери, установки для набризку 

бетонної суміші, вапногасилки, розчинонасоси, компресорне устаткування, 

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  

200 чол.) Сьогодні у виробничій програмі підприємства близько  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Експорт
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150 найменувань виробів технічного 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. 

  Підприємство працює стабільно, за результатами 9 місяців 2018 року 

обсяги виробництва зросли на 9,4 % у порівнянні з аналогічним періодом  

2017 року. 

 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  

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

Підприємство збільшило свої обсяги виробництва у 2 рази в порівнянні з 

минулим роком. 

 ПАТ «Прилуцька швейна фабрика» (кількість працівників 179 чол.) 

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

тощо. Значна частина продукції підприємства експортується. Підприємство 

збільшило обсяги виробництва на 49 %. 

 Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Алітоні» (кількість 

працівників 650 чол.) здійснює виготовлення заготовок взуття, збільшило 

обсяги виробництва на 22,1 %. 

 Підприємство планує вкласти значні інвестиції у розвиток виробництва: 

планується будівництво нових виробничих цехів, що в подальшому 

потребуватиме додатково 200 робочих місць. 

 Агропромислове об’єднання імені Івана Супруненка ПрАТ «Прилуцький 

хлібозавод» (кількість працівників 275 чол.)  потужне підприємство харчової 
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галузі Прилуччини, яке має статус агропромислового комплексу, в асортименті 

понад 40 найменувань хлібобулочних виробів. 

 ТОВ «Янг-Україна» (кількість працівників 33 чол.)  українським 

представником групи компаній «Young Corporation», 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 83 чол.) виготовляє модульні 

конструкції (вагончики, вагони-сушарки, гаражі, будинки охорони, блок-пости, 

вагони-санвузли, вагони-душові, мобільні 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 

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 у продовж 

січня-вересня 2018 року підприємства міста реалізували промислової продукції 

(товарів, послуг) на 5 млрд. 931,8 млн.грн, що на 21,9 % більше, ніж у 

минулому році. Промислові підприємства міста реалізують більш, ніж четверту 

частину загальнообласного обсягу  27 %. 
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У розрахунку на 1 особу населення обсяг реалізації становив 108 тис.грн. 

(по області цей показник становить 21,6 тис.грн). 

 В 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. 

Будівельна діяльність 

Будівельними підприємствами міста за січень-листопад 2018 року 

виконано будівельних робіт на суму 214559 тис.грн. У відсотках до 

загального обсягу виконаних будівельних робіт по Чернігівській області цей 

показник склав 23,9 %. 

Зайнятість населення на підприємствах міста 

Відповідно до інформації Прилуцької міськрайонна філія Чернігівського 

обласного центру зайнятості на промислових підприємствах міста, станом на 

жовтень 2018 року, існує 59 вакансій: 

№ 

п/п 
Підприємство Вакансії, чол. 

1 НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» 1 

2 ТОВ «ВТФ «Керамік-Прилуки» 4 

3 ПП «МПБП «Стимул» 5 

4 ТОВ «Удай»  5 

5 ПрАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» 2 

6 ТОВ «ТД «Пластмас-Прилуки» 11 

7 ТОВ «Алітоні» 3 

8 ТОВ «КБ Пожспецмаш» 4 

9 ТОВ «Велес-Пром» 1 
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10 ТОВ «Прилуцький завод – «Білкозин» 1 

11 КП «Прилуцька міська друкарня» 1 

12 ПрАТ «Прилуцька швейна фабрика» 2 

13 ТОВ «Прилуцька швейна фабрика «Корона» 2 

14 Комунальні підприємства та установи 5 

15 Інші підприємства 12 

Заробітна плата та її заборгованість 

На кінець року очікується, що середньооблікова кількість штатних 

працівників, зайнятих економічною діяльністю складе 12,560 тис.осіб. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по місту 

станом на ІІІ квартал 2018 року становила 7800 грн, що на 21,8 % більше, ніж у 

відповідному періоді минулого року . 

Станом на 1 грудня 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати 

на підприємствах, установах та організаціях відсутня, але загальна сума 

заборгованості по платежах, контроль за погашенням яких здійснюють органи 

Пенсійного фонду, збільшилась до 1 січня 2018 року на 1958,5 тис.грн і станом 

на 1 грудня 2018 року становить 13793,4 тис.грн. 

 На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення міської 

ради перебуває 4859 одержувачів допомоги, яким призначено і виплачено  

18 різних видів державної соціальної допомоги, що на 57 одержувачів більше, 

ніж в минулому році (4802 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. 
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Малий та середній бізнес 

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 Прилуцької ОДПІ кількість суб'єктів малого і середнього 

підприємництва  2963 особи. Кількість юридичних осіб  293 та  

2670 фізичних осіб. Малий та середній бізнес забезпечує роботою понад  

7,4 тис.осіб. Частка виробництва малих та середніх підприємств у загальному 

обсязі виробленої продукції області  11,1 %. Надходження до міського 

бюджету від підприємницької діяльності за 9 місяців 2018 року становить  

43,3 млн.грн. 

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

на яких розміщено 3000 торгових місць. За рахунок ринків формується четверта 

частина загального обсягу продажу споживчих товарів. 

 Робота господарського комплексу міста вплинула на виконання 

показників наповнення бюджетів усіх рівнів у 2018 році.  

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 

регулювання, ресурсного та інформаційного забезпечення підтримки малого 

та середнього бізнесу.  

У м.Прилуки протягом минулого року проводились семінари: 

 щодо змін в законодавстві (Прилуцька ОДПІ); 

 по впровадженню «Громадського бюджету»; 

 щодо змін в законодавстві, що стосується суб’єктів господарювання;  

 семінар К.Ляпіної (м.Чернігів) стосовно регуляторних актів; 
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 спільно з центром зайнятості організовано і проведено 5 семінарів на 

тему «Від бізнес-ідеї до власної справи»; 

 семінар-газети «Все про бухоблік»; 

 семінар-тренінг М.Ткача  експерта з бізнес-комунікацій Громадської 

школи бізнесу (м.Львів). 

Бізнес інфраструктура 

У місті Прилуки з 2007 року діє Центр підтримки підприємництва. 

Всього за 2018 рік надано 2381 консультації, проведено 15 семінарів 

підприємництва для осіб, які реєструються ФОП і розпочинають таку 

діяльність, в тому числі щодо питань: 

 - підприємництва для осіб, які реєструються ФОП і розпочинають 

таку діяльність; 

 - питання оплати праці, працевлаштування (трудові питання); 

 - оподаткування і звітність (вибір системи оподаткування, 

розрахунок податку або збору, податкове законодавство); 

 - з питань перевірок; 

 - про декларування; 

 - новий звіт по алкоголю та тютюну; 

 - інші питання господарчої діяльності (в т.ч. орендні, договірні 

відносини, торгівля підакцизними товарами). 

 Надавалась практична допомога з питань реєстрації, перереєстрації, зміни 

видів діяльності та припинення діяльності. 

 В своїй діяльності ЦПП надає послуги суб’єктам господарювання, які 

надаються бізнес-центрами. 

 На даний час розширюється функціональне навантаження і сфери 

консультацій стосовно зовнішньоекономічної діяльності, а саме підтримка 

співпраці підприємців в рамках транскордонного співробітництва «Україна – 

Білорусь». 
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Міськрайонний центр надання адміністративних послуг 

 Найбільш поширеними протягом звітного періоду були звернення в тому 

числі суб’єктів господарювання для отримання наступних послуг: 

- оформлення та видача паспорта громадянина України; 

- реєстрація (знаття з реєстрації) місця проживання осіб; 

- реєстрація речових прав на нерухоме майно; 

- вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при 

досягненні громадянином 25-и і 45-річного віку; 

- державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з 

Державного земельного кадастру; 

- надання відомостей з Державного земельного кадастру; 

- реєстрація та зняття з обліку суб’єктів господарювання; 

- видача довідок про склад сім’ї; 

- надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, тощо. 

Крім даних питань, відділ адміністративних послуг міської ради 

продовжує здійснювати організацію роботи щодо надання адміністративних 

послуг у сфері архітектури та містобудування, питань землекористування, 

надання документів дозвільного характеру та інших послуг. 

Протягом 2018 року до відділу адміністративних послуг міської ради 

надійшло 45363 письмових звернення від суб’єктів господарської діяльності 

(юридичних та фізичних осіб) та громадян міста та району. 

За звітний період державними реєстраторами речових прав на нерухоме 

майно прийнято та виконано 7562 звернення щодо реєстрації речових прав, 

державним реєстратором фізичних, юридичних осіб-підприємців та 

громадських формувань прийнято та виконано 687 звернень щодо державної 

реєстрації фізичних, юридичних осіб-підприємців. 

Усього до місцевого бюджету за 2018 рік по коду 22012500 «Плата за 

надання інших адміністративних послуг» перераховано 30514,8 тис.грн. 
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Об’єднання підприємців: 

 - Прилуцька спілка підприємців Центрального ринку; 

 - спілка підприємців «Прилуччина»; 

 - Прилуцька міськрайонна громадська організація «Інституція 

відродження та розвитку міста»; 

 - ГО Прилуцька спілка промисловців та підприємців «Співпраця»; 

 - ГО «Комфорт та якість»; 

 - ГО «Прилуцьке міське транспортне товариство». 

 Також у місті функціонують: 

 - Кредитні спілки (2); 

 - Аудиторська фірма (2);  

 - Регіональний фонд підтримки підприємництва готовий в будь-який 

час за зверненням Прилуцької міської ради, Прилуцької райдержадміністрації, 

об’єднання підприємців на місці надати необхідну організаційну та фінансову 

допомогу; 

 - Страхові компанії (9) (у тому числі надаються послуги через 

мережу агентів); 

 Крім того підприємці м.Прилуки мають можливість через мережу 

інтернет скористатися послугами всіх інвестиційних фондів України. 

Інвестиційна діяльність та інноваційний розвиток 

Актуалізовано та надіслано інформацію щодо інвестиційних пропозицій, 

двох земельних ділянок по вул.Індустріальній 3 (5,5 га) до Департаменту 

економічного розвитку облдержадміністрації. Також відповідно до 

Генерального плану м.Прилуки буде проведено обстеження земельних ділянок 

промислового призначення площею від 0,5 га для подальшого пропонування їх 

інвесторам. 

Хоча, як показує практика, інвесторам більше цікаві готові вільні 

виробничі площі промислових підприємств міста (ДП «Пластмас» ТОВ «ТД 

Пластмас-Прилуки», ПрАТ «Завод «Будмаш», ТОВ «КБ Пожспецмаш»,  

ТОВ «Укратекс»). 
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Відповідно до повноважень структурними підрозділами Прилуцької 

міської ради 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. 

Функціонує офіційний веб-портал міста www.pryluky.org, який є одним з 

основних інструментів промоціювання інвестиційного потенціалу міста. 

Відповідно до статистичних даних обсяг капітальних інвестицій по місту 

Прилуки за 9 місяців 2018 року складає 875,0 млн.грн, це майже 15,7 % 

обласних показників. Очікується, що по м.Прилуки річний показник щодо 

капітальних інвестицій складе 931,2 млн.грн. 

 Обсяги капітальних інвестицій ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.- 

Прилуки» у 2018 році передбачаються на рівні 858,6 млн.грн (реалізація 

проектів «Оновлення парку виробничих машин для фільтрової та сигаретної 

дільниці», «Модернізація системи вентиляції», «Будівництво добудови до 

тютюнового та сигаретного цехів по вул.Незалежності»). 

 Щорічно надається актуальна інформація Департаменту економічного 

розвитку облдержадміністрації щодо земельних ділянок, інвестиційних 

пропозицій для поширення серед потенційних вітчизняних та іноземних 

інвесторів. 

Щодо інноваційної діяльності то до даної категорії відноситься: 

- реалізація вищезазначених проектів (розумна рада та реформування 

медичної галузі); 

- впровадження механізму електронної петиції; 

- реалізація проекту 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 
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напрям, задекларований Премєр-Міністром України, «Електронне 

підприємництво як інноваційний напрям підтримки малого бізнесу у регіонах 

України». 

Транспорт 

Рішенням виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 14 серпня 

2018 року № 268 «Про затвердження мережі міських автобусних маршрутів 

загального користування» в м.Прилуки затверджено 20 автобусних маршрутів, 

на яких здійснюють перевезення пасажирів 30 автобусів. 

На даний час перевезення здійснюють 12 приватних перевізників. 

Контроль за рухом автобусів по міських маршрутах загального 

користування здійснюється: 

- робочою групою, що утворена розпорядженням міського голови від  

17 червня 2016 року № 192р; 

- працівниками комунального підприємства «Муніципальний контроль» 

(відповідно до п. 4.2.5. Статуту даного підприємства). 

Відповідно до пропозицій Громадської ради при виконавчому комітеті 

Прилуцької міської ради, рішення міської ради (44 сесія міської ради  

7 скликання) від 26 червня 2018 року № 22 залучено Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет до розробки комплексної схеми руху 

громадського автомобільного транспорту міста Прилуки. 

Як результат у кінці 2018 року даною установою передано виконавчому 

комітету науково-дослідну роботу, в яку входить: 

- аналіз сучасного рівня ефективності роботи мережі громадського 

транспорту м.Прилуки; 

- результати обстеження пасажиропотоків на міських маршрутах 

загального користування міста Прилуки; 

- розрахунок техніко-експлуатаційних показників роботи 

громадського транспорту за період обстеження пасажиропотоків; 

- обсяги перевезень платних та безоплатних пасажирів на маршрутах 

загального користування; 
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- комплексна схема руху громадського автомобільного транспорту 

міста Прилуки; 

- рекомендації щодо раціональної місткості та кількості рухомого 

складу для роботи на маршрутах; 

- рекомендації щодо розкладів руху на маршрутах (час початку та 

закінчення роботи, інтервал руху транспортних засобів у пікові та міжпікові 

періоди). 

 Упровадження в життя даних пропозицій планується виконати у 

І півріччі 2019 року. 

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. 

Проектні заявки-пропозиції щодо соціально-економічних питань, 

розвитку інфраструктури до донорських організацій постійно готуються та 

подаються структурними підрозділами міської ради, організаціями міста. 

Слід зазначити, що загалом проекти технічної допомоги, які 

реалізовуються в громадах, можна розділити на 2 групи: 

 фінансового спрямування, які надають матеріально-фінансову 

допомогу; 

 ті, які надають консультаційну допомогу, можливість взяти участь у 

семінарах, пройти стажування в інших містах, країнах тощо. 

 Результатами впровадження таких проектів є залучення позабюджетних 

коштів у соціальну та економічну сферу міста, вивчення міжнародного досвіду 

у сфері муніципального управління, створення позитивного іміджу міста. 

Прикладом наполегливої успішної роботи та командного підходу в 

підготовці проектних заявок є участь міста у щорічному конкурсі мікропроектів 

до Посольства Німеччини в Україні. Цього року учасниками конкурсу були 
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міська бібліотека для дітей ім. П.Білецького-Носенка, Центр комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок» та Прилуцька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів Чернігівської обласної ради. 

Посольством Німеччини підтримано заявки двох останніх організацій. Загалом 

на конкурс подано близько 700 заявок. 

Прилуки є учасником грантового проекту «Активізація малого та 

середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-Білорусі» по Програмі 

транскордонного співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC), що 

фінансується за рахунок Європейського Союзу. В листопаді 2017 року між 

Європейським Союзом через Німецьке Товариство міжнародного 

співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH) та виконавчим комітетом Славутицької міської ради підписано грантову 

угоду на реалізацію проекту. 

 Проект впроваджується в партнерстві між виконавчим комітетом 

Славутицької міської ради та Білоруським торгово-економічним університетом 

споживчої кооперації, Чернігівською регіональною торгово-промисловою 

палатою, виконавчим комітетом Вараської міської ради, виконавчим комітетом 

Прилуцької міської ради, Славутицьким міським фондом підтримки 

підприємництва. 

 Реалізація проекту дозволить підвищити комерційні можливості, ділову 

активність, взаємодію малого та середнього бізнесу у містах прикордонних 

регіонів України-Білорусі, а саме м.Славутич, м.Чернігів, м.Прилуки, м.Вараш, 

смт.Ріпки, м.Гомель та м.Рогачов, шляхом створення платформ для комунікації 

між бізнесом, органами місцевого самоврядування та інфраструктурами 

підтримки бізнесу прикордонних регіонів України та Білорусі. 

У 2018 році здійснено підготовку проекту плану економічного розвитку в 

рамках участі в ініціативі ЄС «Мери за економічне зростання», що дає більше 

можливостей для залучення позабюджетних коштів. 
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Продовжується співпраця з Північною екологічною фінансовою 

корпорацією та підготовлено матеріали щодо впровадження проектів з 

енергоефективності. 

З жовтня 2018 року Прилуцька міська рада є учасником проекту 

«Розвиток громад» Корпусу Миру США в Україні. У рамках даного проекту в 

міській раді працює волонтер Корпусу Миру США в Україні Шон Крін. Метою 

проекту «Розвиток громад» Корпусу Миру США в Україні є сприяння органам 

місцевого самоврядування та громадським організаціям в їхній діяльності, 

спрямованій на сталий розвиток громади міста. За даною програмою волонтери 

Корпусу Миру США співпрацюють з місцевими організаціями самоврядування, 

місцевими органами виконавчої влади, неурядовими організаціями та бізнес-

структурами, а також сприяють соціальному та економічному розвитку на 

місцевому рівні. 

Прилуцькою міською радою у співпраці з Заїздською сільською радою 

подано мотиваційний лист щодо участі в проекті від Інституту громадянського 

суспільства «Партнерство між міською та сільськими територіальними 

громадами як ефективний інструмент місцевого розвитку». Місто пройшло 

попередній відбір. 

У грудні з метою участі в конкурсі проектів Європейської Комісії «Місцеві 

влади: партнерство для сталих міст» у партнерстві з польським містом-

побратимом Косьцежина робочою групою по розробці грантових проектів та 

програм, за підтримки волонтерів Корпусу Миру США в Україні, підготовлено 

та подано до розгляду концепцію проекту «Комплексне впровадження 

європейських практик та менеджменту в сфері підвищення енергоефективності 

для будівель дитячих садків м.Прилуки». 

2018 року структурними підрозділами Прилуцької міської ради, 

комунальними підприємствами та установами міста за організаційно-

методичного сприяння відділу інвестицій та міжнародної діяльності міської 

ради на конкурс інвестиційних проектів та програм, що можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2019 році, 
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подано 7 проектів: 

- Реконструкція частини нежитлової будівлі (корпус №1 А-2, корпус №2 

А¹-2, перехідна галерея А-1) під центр комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю по вул.Іванівській, 57А в 

м.Прилуки Чернігівської області. 

- Будівництво ІІ корпусу школи-гімназії та реконструкція існуючого по 

вул.Київській, 190 в м.Прилуки Чернігівської області (І черга - 

будівництво ІІ корпусу). 

- Реконструкція будівлі школи №4 під культурно-мистецький центр 

«Творчий простір» по вул.Садовій, 16 в м.Прилуки Чернігівської 

області. 

- Придбання рентгенівського діагностичного комплексу з цифровою 

обробкою зображень для КНП «Прилуцька міська дитяча лікарня» 

Прилуцької міської ради. 

- Підвищення рівня технічної спроможності комунального підприємства 

«Послуга» у сфері поводження з твердими побутовими відходами в 

м.Прилуки Чернігівської області. 

- Оснащення приладами обліку теплової енергії житлових будинків в 

м.Прилуки Чернігівської області. 

- Заміна двох каналізаційних насосів на каналізаційній насосній станції 

№5 по вул.Галаганівській, 12/1 в м.Прилуки Чернігівської області. 

Стратегія сталого розвитку м.Прилуки 

Питання сучасного розвитку територіальних громад нерозривно 

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

залученням фахівців різних сфер господарства. Починаючи з кінця 2017 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 
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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 

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. 
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Бюджет міста 

У 2018 році до загального фонду міського бюджету надійшло власних 

доходів на загальну суму 259133,4 тис.грн. За рахунок підвищення розміру 

мінімальної заробітної плати до 3 723 грн бюджет додатково отримав  

26,8 млн.грн, у тому числі: ПДФО – 21,4 млн.грн, податку на нерухоме майно – 

0,6 млн.грн, єдиного податку – 4,8 млн.грн. 

Завдяки вжитим заходам щодо наповнення міського бюджету додатково 

отримано доходів на суму 16,4 млн.грн, у тому числі за рахунок детінізації 

економіки – 0,1 млн.грн, перегляду пільг від сплати податків – 0,5 млн.грн, 

ліквідації заборгованості – 0,1 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, перегляд ставок земельного 

податку, тощо) – 15,7 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  

5216,4 тис.грн, що становить близько 2,3 % власних доходів бюджету. 

Видаткова частина загального фонду бюджету міста за 2018 рік (з 

урахуванням трансфертів з державного бюджету) склала 618968,5 тис.грн, 

(план – 630681,1 тис.грн, виконано на 98,1 %). Видаткова частина без субвенцій 

державного бюджету становить 357740,2 тис.грн. На зарплату і нарахування 

використано 263711,3 тис.грн (73,7 %), медикаменти – 2219,5 тис.грн (0,6 %), 

харчування – 14887,5 тис.грн (4,2 %), енергоносії – 31587,8 тис.грн (8,8 %). 

Всього видатки по захищених статтях становили 312406,1 тис.грн (87,3 %). 

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. 
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Незважаючи на те, що держава не забезпечила свої повноваження 

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

рахунок субвенції з державного бюджету (заклади загальної середньої освіти та 

медицина), додатково виділено кошти. 

По освітній галузі додатково з обласного та державного бюджетів на 

виплату заробітної плати педагогічним працівникам додано протягом року 

кошти в сумі 8 000 000 грн. З міського бюджету – 4 510 000 грн. 

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

протягом року виділено 11 465 900 грн. З державного та обласного бюджетів 

додатково надійшло 14 726 500 грн. На відшкодування послуг пологового 

відділення надійшло 222 744 грн. 40 коп. 

За рахунок міського бюджету на фінансування міських програм по галузі 

охорони здоров’я передбачено 3040,0 тис.грн: 

- «Цукровий діабет на 2018 рік» - 1890,0 тис.грн; 

- «Медико-соціальне забезпечення пільгових та соціально 

незахищених верств населення на 2018 рік» (пільгові медикаменти) -  

960,0 тис.грн; 

- «Медико-соціальне забезпечення пільгових та соціально 

незахищених верств населення на 2018 рік» (пільгове зубопротезування) -  

160,0 тис.грн; 

- «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки» - 30,0 тис.грн. 

За рахунок міського бюджету на фінансування міських програм по галузі 

освіти передбачено 5571,3 тис.грн: 

- «Крок за кроком до здоров’я» - 137,5 тис.грн; 

- «Обдарованість» - 30,0 тис.грн; 

- «Звільнення від батьківської плати за харчування дітей із сімей 

учасників АТО» - 818.8 тис.грн; 

- «Харчування учнів 1-4 класів ЗОШ міста» - 4585,0 тис.грн. 
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 У 2018 році у міському бюджеті по КФК 0216030 (Благоустрій міста) 

передбачено 16 537 000,00 грн, з них 3 000 000,00 грн - на електроенергію для 

зовнішнього освітлення. 

 За 11 місяців 2018 року по КФК 0216030 (Благоустрій міста) касові 

видатки склали 13 170 638,63 грн (у т.ч. проплачено за послуги з постачання 

електроенергії для зовнішнього освітлення 1 651 218,11 грн). 

 У 2018 році виконавчим комітетом міської ради проведено більше  

20 тендерних процедур у системі Prozoppo, за результатами яких укладено  

15 тендерних договорів. 

 Так, у березні 2018 року через систему Prozoppo придбана робоча станція 

для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання 

для зняття біометричних даних особи вартістю близько 400 тис.грн. 

 У 2018 році на косіння та посів трави заплановано кошти у розмірі 

700000,00 грн, що на 194000,00 грн більше, ніж у попередньому році. Об’єми 

робіт також збільшилися (косіння трави – 400,0 га, що на 148,0 га більше, ніж у 

2017 році). 

 За результатами конкурсних торгів переможцем з косіння трави визнано 

ТОВ «Алма Фасіліті Груп» (м.Київ), яке надало найменшу ціну  

(685 002,00 грн). На даний час послуги зазначеним підприємством надано в 

повному обсязі. 

 На видалення аварійних та сухостійних дерев у 2018 році було виділено 

1 250000,00 грн (з них: на суму 32 000,00 грн укладена 20 % додаткова угода; на 

суму 1 218000,00 грн проведені відкриті торги). За результатами конкурсних 

торгів укладено договір на суму 1 216 782 грн, яким передбачено спиляти  

472 дерева. Станом на 20 грудня 2018 року роботи виконано на суму  

762 365,39 грн та спиляно 296 дерев. 

 У 2018 році з міського бюджету виділено 50 000,00 грн на розкряжування 

повалених дерев (в аварійних ситуаціях, складних погодних умовах) та 
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150 000,00 грн на санітарну обрізку крон дерев, кущів, вирізування суків і гілок. 

По даному договору роботи виконані в повному обсязі. 

 Також у ІІ півріччі 2018 року на розкряжування повалених дерев виділені 

додаткові кошти в сумі 60 000,00 грн та укладений договір з КП «Міськсвітло». 

Станом на 20 грудня 2018 року касові видатки по даному договору склали 

46000,00 грн (46 дерев). 

 На послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць і 

громадських місць та світлофорів виділено 1 110 000,00 грн, та за результатами 

конкурсних торгів укладений договір на суму 1 009 799,00 грн (90 195,37 грн – 

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

 На заміну технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні 

знаки) та їх встановлення у 2018 році укладений договір на суму 110 000,00 грн 

та станом на 20 грудня 2018 року договір виконано повністю (встановлено  

65 дорожніх знаків). 

 Послуги з видалення та розкряжування 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 2018 році виділено 50000,00 грн, на облаштування 

автобусних зупинок – 100000,00 грн.  

 У 2018 році на послуги з поточного ремонту грунтових доріг передбачено 

350000,00 грн. За результатами тендерних процедур договір укладено з  

КП «Послуга» на суму 348 364,73 грн. Роботи виконані на суму 275 547,91 грн. 

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

суму 139 133,45 грн. 

 Для ліквідації стихійних сміттєзвалищ укладений договір на суму 

102 500,00 грн. Послуги надані в повному обсязі. 

 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 4 591 620,37 грн, що на  
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1 722 000,00 грн більше, ніж у минулому році. Станом на 20 грудня 2018 року 

договір виконано повністю. Дану послугу надає КП «Послуга». 

 Також за результатами відкритих торгів укладено договір з  

ТОВ «Дорсервіс Україна» (м.Київ) на послуги з нанесення та відновлення 

дорожньої розмітки на суму 139 000,00 грн. Роботи виконані в повному обсязі. 

 У ІІ півріччі 2018 року на відновлення дорожньої розмітки додатково 

виділено 150000,00 грн, але у зв’язку з несприятливими погодними умовами 

послуги надані в сумі 115 477,01 грн. 

 На поховальні та супутні послуги у 2018 році за результатами конкурсних 

торгів укладено договір загальною вартістю 758 946,00 грн. Станом на  

20 грудня 2018 року договір повністю виконаний. Таку послугу за договором 

надає ТОВ «Ритуальні послуги». 

 На послуги з утримання фонтанів (обслуговування  

2-х фонтанів на Центральній площі міста) укладений договір з  

КП «Прилукитепловодопостачання» на суму 54 964,52 грн. На даний час 

договір виконаний в повному обсязі. 

 На стерилізацію безпритульних тварин у 2018 році укладено 

трьохсторонній договір з громадською організацією «Товариство захисту 

тварин» та ФОП Голік О.Р., загальною вартістю 59 992,64 грн. На даний час 

договір виконаний повністю та простерилізовано 92 безпритульні собаки. 

 У 2018 році на послуги щодо облаштування квітників з місцевого 

бюджету виділено 199000,00 грн. Дані послуги надавала Прилуцька дослідна 

станція. На даний час використано 197 996,00 грн. 

 Необхідно відзначити, що на поточний ремонт вулично-шляхової мережі 

у 2018 році передбачено 6 339 765,00 грн (з них 90 000,00 грн депутатські 

кошти). Станом на 20 грудня 2018 року виконано поточний ремонт: 

 - проїзних частин обсягом 7 047 кв.м на суму 3 124 861,58 грн; 

 - в’їздів, проїздів, прибудинкових територій обсягом 5 755,5 кв.м на 

суму 2 696 769,25 грн. 
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 Варто відзначити, що у 2018 році вперше з міського бюджету виділені 

кошти на поточний ремонт тротуарів в сумі 1 900 000,00 грн. 

 На технічний нагляд за виконанням поточного ремонту вулично-шляхової 

мережі використано 128 881,07 грн. 

 За результатами конкурсних торгів укладено 2 договори на проведення: 

 - поточного ремонту тротуару по вул.Земській у м.Прилуки 

Чернігівської області на загальну суму 628 340,58 грн. Профінансовано  

628 340,58 грн. Виконавець ПП «МПБП» (м.Прилуки); 

 - поточний ремонт проїзної тротуару по вул.Олега Кошового (від 

вул.Паризької Комуни до вул.18 Вересня) в м.Прилуки Чернігівської області на 

загальну суму 382 709,60 грн. Профінансовано 382 709,60 грн. Виконавець 

ФОП Міщенко С.М. (м.Прилуки). 

 Також укладено прямі договори на виконання поточного ремонту 

пішохідних доріжок по вул.Сорочинській (район ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 імені 

Святителя Іоасафа Бєлгородського) та поточного ремонту тротуару по 

вул.Київській (біля Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любові 

Забашти Прилуцької міської ради Чернігівської області). 

 Виконано поточні ремонти дорожнього покриття на 29 вулицях. 

 Відремонтовано близько 25 прибудинкових територій у Центральному 

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

вулицях: Ярмарковій, Садовій, 1 Травня, Котляревського, Саксаганського, 

Галаганівській. Також виконано поточний ремонт дорожнього покриття з’їздів 

на вулицях Тімірязєва, Сєрова, Челюскінців, Яблунівській. 

 Виконано поточний ремонт дорожнього покриття проїзної частини 

вулиць: Київської, Незалежності, Ярмаркової, Сорочинської, Перемоги, 

Миколаївської, Гетьмана Сагайдачного та ін. 

 На соціальний захист населення (матеріальна допомога громадянам міста) 

з бюджету виділено 490000,00 грн, з них надана матеріальна допомога 

протягом 2018 року на суму 433200,00 грн, а саме: 

- на поховання – 45000,00 грн; 
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- ліквідаторам на ЧАЕС – 60000,00 грн; 

- сім’ям загиблих афганців – 4500,00 грн; 

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

323700,00 грн. 

 Відзнакою міського голови відзначено 23 особи (23000,00 грн.) 

 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); 

 - акти (рахунки) із специфікацією (назва товару, кількість, ціна за 

одиницю); 

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

 Також усі договори з вартісною межею більше, ніж 50 тис.грн 

оприлюднюються в електронній системі Prozoppo. 

Соціальна сфера 

Соціальний захист населення першочергово спрямований на надання 

допомоги соціально незахищеним верствам населення. 

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради 

протягом 11 місяців поточного року призначено 8633 допомоги на суму  

54756,1 тис.грн та 25564 субсидії на суму 101873,9 тис.грн. 
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За виплатою невикористаної частини житлової субсидії (монетизація) 

звернулося 4133 особи, яким вилачено кошти на суму 2654,5 тис.грн. 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення міської 

ради перебуває 750 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої 

території України та зони проведення АТО. Протягом звітного періоду 

призначена допомога на проживання 186 особам даної категорії на суму  

2082,9 тис.грн. 

У Державному автоматизованому реєстрі пільговиків на обліку перебуває 

18181 особа. Протягом 2018 року нараховані пільги на суму 16167,3 тис.грн. 

Станом на 22 грудня 2018 року на обліку перебуває 457 учасників 

бойових дій в зоні АТО, 12 інвалідів війни та 13 членів сімей загиблих під час 

участі в антитерористичній операції, з них 2 повнолітніх та 2 неповнолітніх 

дітей. 

Одному учаснику АТО з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни 

виплачена компенсація на придбання житла в сумі 620,0 тис.грн та нарахована 

компенсація 1 учаснику АТО з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни на 

суму 825,0 тис.грн. 

На реалізацію програм, що фінансуються з міського бюджету, було 

використано: 

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

2019 роки» - 404,0 тис.грн для 201 особи; 

- «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» - 1182,3 тис.грн для 120 осіб з 

інвалідністю, 457 учасників АТО; 

- «Фінансова підтримка Громадської Організації «Учасники 

Антитерористичної операції «Щит» на 2016-2018 роки» - 54,9 тис.грн; 
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- «Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників 

антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО 

на 2016-2020 роки» - 189,1 тис.грн на оздоровлення 21 особи; 

- «Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 категорії на 2018- 

2020 роки» на суму 194,4 тис.грн на оздоровлення 23 осіб; 

- «Організація оплачуваних громадських робіт на 2018 рік» -  

105,8 тис.грн; 

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

пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших пільг з міського 

бюджету на 2018 рік»: 

- пільги на капітальний ремонт власних житлових будинків і  

квартир (20 особам) - 100,0 тис.грн; 

- компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом - 

1069,1 тис.грн; 

- компенсація за пільговий проїзд залізничним транспортом - 

350,0 тис.грн; 

- пільги на послуги зв’язку - 451,1 тис.грн; 

- компенсація за пільговий проїзд учасників ліквідації аварії на 

ЧАЕС - 6,5 тис.грн. 

Для 519 осіб з інвалідністю виділено 165 технічних та інших засобів 

реабілітації на суму 2478,9 тис.грн. 

За кошти державного бюджету та Фонду соціального захисту інвалідів 

забезпечені путівками на санаторно-курортне лікування 47 осіб з інвалідністю, 

32 особи з числа ветеранів війни, 14 учасників АТО та 30 осіб з числа 

постраждалих внаслідок ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС на загальну суму 

553,1 тис.грн. 

Станом на 22 грудня 2018 року на обліку в управлінні праці та 

соціального захисту населення міської ради перебуває 749 громадян, 



31 

 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Даній категорії осіб 

виплачено кошти на суму 1814,5 тис.грн. 

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 1568 осіб, з них надано послуги  

1550 особам. 

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 2018 рік використано 

5534,4 тис.грн загального фонду міського бюджету, що становить 100 % від 

потреби. Надійшло спонсорської допомоги у вигляді натуральних надходжень 

на суму 36,3 тис.грн, грошової допомоги - 1,9 тис.грн. Протягом року 

установою надавались платні послуги. Кошти від власних надходжень 

становлять 168,4 тис.грн. 

У Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок» 

дітям надається комплексна соціально-педагогічна, психологічна, фізична та 

інші види реабілітації. 

За звітний період у Центрі пройшло реабілітацію 102 дітей з інвалідністю. 

На утримання Центру «Світанок» використано із загального фонду 

міського бюджету 2,4 млн.грн, що становить 100 % від потреби. У 2018 році 

установа отримала у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків на суму 

1503,1 тис.грн, з яких 1,5 тис.грн – вартість мікроавтобуса. 
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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 

допомоги, а також прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу, 

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

внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО та членам їх сімей, членам 

сімей загиблих/померлих учасників АТО. 

Протягом 2018 року соціальною роботою охоплено 614 сімей, у яких 

виховується 646 дітей. Соціальні послуги отримали 1627 осіб. З метою 

подолання складних життєвих обставин у 2018 році на обліку Центру 

перебувало 89 сімей, у яких виховується 121 дитина. 

На базі Центру працює клубне об’єднання дітей та молоді з інвалідністю, 

метою якого є організація дозвілля, розкриття творчих можливостей та 

здібностей, розширення кола спілкування, реабілітація, соціалізація та 

адаптація в суспільстві. 

У вересні 2018 року організовано і проведено фестиваль творчості осіб з 

обмеженими можливостями «Прилуки Fest», який з першого свого кроку набув 

міжрегіонального масштабу, оскільки участь у ньому брали люди з 

інвалідністю не тільки з Чернігівської області, але і з Полтавської області. 

Фестиваль став ще одним кроком назустріч істинним непідробним поняттям 

взаємодопомоги, толерантності та любові. 

На виконання листа Міністерства соціальної політики України від  

4 травня 2017 року № 43/0/71-17 «Щодо організації патронату над дитиною» 

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

проводив інформаційну кампанію щодо пошуку кандидатів у патронатні 

вихователі. У серпні 2018 року 1 сім’я успішно пройшла навчання кандидатів у 

патронатні вихователі. У вересні в сім’ю патронатного вихователя влаштовано 

дитину, яка залишилася без батьківського піклування, на тимчасовий догляд та 

виховання. 
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Важливою складовою соціальної роботи Центру є забезпечення права 

дитини на отримання статусу постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 

2017 року № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». У 2018 році 

статус отримали 9 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. Програмою психологічної реабілітації учасників АТО «Життя після 

АТО» у 2018 році охоплено 26 учасників АТО. 

За звітний період послугами скористалися 105 сімей учасників АТО. Під 

соціальним супроводом Центру перебувало 9 сімей учасників АТО. 

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

проводить перевірки цільового використання коштів при народженні дитини.  

У 2018 році обстежено 151 сім’ю. Виявлено 3 факти нецільового використання 

виплат. 

Прилуцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

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. У 2018 році проведено 211 заходів, до яких 

залучено 4677 учасників. 

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). 
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Протягом 2018 року Центром 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. 

Важливим напрямком роботи Прилуцького міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді є організація та проведення заходів до 

державних свят та місцевого значення. Так, у рамках реалізації міської 

Програми «Соціальна підтримка сім’ї, дітей та молоді на 2017-2020 роки», 

протягом звітного періоду організовано та проведено: адресне привітання дітей, 

які мають особливі потреби з новорічними та різдвяними святами; захід з 

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»; спартакіаду 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. 

На даний час політика держави спрямована на активізацію роботи щодо 

профілактики соціального сирітства, надання допомоги родинам, які потрапили 

в скрутне становище і потребують підтримки. Особлива увага приділяється 

сім’ям, які виховують дітей. 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності служби у справах дітей 

міської ради у 2018 році визначено захист прав та інтересів всіх категорій 
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дітей міста, особливо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Завдячуючи роботі щодо 

популяризації сімейних форм виховання, жодна дитина, яка втратила 

батьківське піклування, протягом року не влаштована до інтернатних закладів. 

На даний час у місті функціонує 8 прийомних сімей і 4 дитячі будинки 

сімейного типу, до яких службою у справах дітей міської ради влаштовано  

40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. (Прогнозовані 

показники виконано на 100 %). У числі перших в області стало впровадження в 

місті послуги з патронату над дитиною. Це дало можливість, у разі втрати 

дитиною батьківського піклування, влаштовувати її у сімейні форми виховання, 

не залишати поза межами родинного оточення.  

За рахунок субвенції з державного бюджету придбано квартиру особі з 

числа дітей-сиріт. 

З метою захисту прав дітей, що зазнали моральних та психологічних 

страждань внаслідок проживання в умовах воєнних дій, внутрішнього 

переміщення, загибелі батьків, службою розпочата робота щодо надання таким 

дітям статусів дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів. 

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 наступні роботи: 

КСН № 1 Центрального мікрорайону 

 1. Відремонтовано та облаштовано зупинки громадського транспорту: 

 - вул.Київська (біля СПТУ); 

 - вул.1 Травня (м-н «Ніна», ЦТДЮ, р-н кладовища); 

 - вул.Юрія Коптєва (ПрАТ «Завод «Будмаш»); 

 - вул.Костянтинівська (м-н «Судачок»). 
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 2. Проводилось систематичне прибирання територій контейнерних 

майданчиків із заміною старих контейнерів для збору сміття, що вийшли з 

експлуатації, на нові та встановлення додаткових. 

 3. Ліквідовано стихійні сміттєзвалища: 

 - вул.Київська (р-н АТБ, р-н СШ І-ІІІ ст.№ 6 з 

поглибленимвивченням інформаційних технологій); 

 - вул.Гімназична; 

 - вул.Костянтинівська (м-н «Фінком»); 

 - вул.Садова; 

 - вул.Пушкіна (р-н стадіону «Супутник», перехрестя Пушкіна-

Гнідаша); 

 - парк Шевченка; 

 - вул.Ярмаркова (р-н Інжбат, друкарні); 

 4. Прочищено ливневі колодязі: 

 - вул.1 Траня, 57; 

 - вул.Гоголя (р-н колишньої Ситочної фабрики); 

 - вул.Юрія Коптєва (р-н залізничного мосту); 

 - вул.Котляревського, 33; 

 - перехрестя Костянтинівської-Іванівської; 

 - вул.Костянтинівська (р-н МБК); 

 5. Перекладено цегляні колодязі (перехрестя вул.Костянтинівської-

Іванівської, перехрестя вул.Костянтинівської-Юрія Коптєва), установлено люки 

(вул.1 Травня, 57). 

 6. Проводились роботи по утриманню вулиць і доріг міста: 

 - грейдерування ґрунтових доріг: вул.Шевченка, вул.Іванівська, 

вул.Земська, вул.Шарапівська, пров.Пушкіна; 

 - підсипка щебенем грунтових доріг: вул.Шарапівська, 

пров.Пушкіна, вул.Гоголя, 1 пров.Котляревського. 

КСН № 2 Заудаївського мікрорайону 

 1. Відремонтовано та облаштовано зупинки громадського транспорту: 
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 - вул.Сорочинська - 2 шт. (ДНЗ № 19, ЗОШ № 13 імені Святителя 

 Іоасафа Бєлгородського); 

 - вул.Боброва - 1 шт. (р-н мосту). 

 2. Проводилось систематичне прибирання сміття на автобусних 

зупинках та контейнерних майданчиках даного мікрорайону. 

 3. Ліквідовано стихійні сміттєзвалища: 

 - вул.Сорочинська (р-н ЗОШ № 13 імені Святителя Іоасафа 

Бєлгородського, Сорочинського кладовища); 

 - вул.Густинська; 

 - вул.Тургенєва; 

 - вул.Ковалевської. 

 4. Проводились роботи з утримання вулиць і доріг міста: 

 - грейдерування ґрунтових доріг: вул.Фабрична, вул.Межова, 

вул.Кар’єрна, вул.Тургенєва, вул.Пирогівська, вул.Шкільна, вул.Чайковського, 

вул.Родини Горленків; 

 - підсипка щебенем ділянок ґрунтових доріг: вул.Фабрична, 

вул.Колективна. 

КСН № 3 мікрорайону Рокитний 

 1. Відремонтовано та облаштовано зупинки громадського транспорту: 

 - м-н Рокитний - 2 шт. (м-н «Євген»); 

 - вул.Гетьмана Сагайдачного - 3 шт. (з-д Консервний, м-н «Нектар»); 

 - пров.Гетьмана Сагайдачного - 3 шт.; 

 - вул.Челюскінців - 1 шт. 

 2. Проводилось систематичне прибирання сміття на автобусних 

зупинках та контейнерних майданчиках даного мікрорайону. 

 3. Ліквідовано стихійні сміттєзвалища: 

 - вул.Паризької Комуни; 

 - вул.Саксаганського; 

 - вул.Спартака, 36. 

 4. Проводились роботи з утримання вулиць і доріг міста: 
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 - грейдерування грунтових доріг: вул.Данчичева, вул.Квітнева, 

вул.Свободи, 4 в’їзд Франка; 

 - підсипка щебенем ґрунтових доріг: вул.Молодіжна, вул.Ракітна, 

пров.Молодіжний, перехрестя вул.Героїв Крут та вул.Ракітної, перехрестя 

вул.Молодіжної та вул.Ракітної, в’їзд Гетьмана Сагайдачного (м-н «Южний»). 

КСН № 4 району М’ятно-дослідної станції 

 1. Встановлено 2 нові зупинки громадського транспорту 

(вул.Вавілова-кінцева, вул.1 Козача). 

 2. Відремонтовано та облаштовано зупинки громадського транспорту: 

 - вул.Київська (міська лікарня, м-н «Трубарівський»); 

 - вул.Вавілова ( м-н «Транзит»); 

 - вул.1 Козача (р-н Ливарного заводу, буд.№ 52). 

 3. Проводилось систематичне прибирання сміття на автобусних 

зупинках та контейнерних майданчиках даного мікрорайону. 

 4. Ліквідовано стихійні сміттєзвалища: 

 - вул.Вавілова (р-н котельні); 

 - вул.Ждановича; 

 - вул.Квашинська (р-н кладовища); 

 - вул.1 Козача (р-н Ливарного з-ду); 

 - перехрестя Ветеранська-Миколаївська; 

 - вул.Київська (р-н міської лікарні); 

 - вул.Андріївська; 

 - вул.Лермонтова; 

 - перехрестя Костянтинівська-Ветеранська. 

 5. Проводились роботи з утримання вулиць і доріг міста: 

 - грейдерування ґрунтових доріг: 1 пров. 1 Травня; 

 - підсипка щебенем ділянок ґрунтових доріг: вул.Андріївська, 

вул.Лермонтова, вул.Юрченка, вул.Мединська, 1 пров.Костянтинівський, 

пров.Західний. 
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КСН № 5 Плискунівського мікрорайону 

 1. Встановлено 1 нову зупинку громадського транспорту біля  

ЗОШ І-ІІІ ст. № 10. 

 2. Відремонтовано та облаштовано зупинки громадського транспорту: 

 - вул.Київська - 3 шт. (м-н «Аеропорт», КСН №  5, вул.Польова); 

 - вул.Берегова - 1 шт.  

 3. Проводилось систематичне прибирання сміття на автобусних 

зупинках та контейнерних майданчиках даного мікрорайону. 

 4. Ліквідовано стихійні сміттєзвалища: 

 - вул.Соборна, 125; 

 - вул.Київська (р-н м-ну № 3, р-н Плискунівка); 

 - вул.Петропавлівська; 

 - вул.Шевченка (від Житньої до Перемоги). 

 5. Виконані роботи з водовідведення від автобусної зупинки у 

Плискунівському мікрорайоні біля магазину «Універсал» шляхом улаштування 

штроби у бетонному покритті. 

 6. Проводились роботи з утримання вулиць і доріг міста: 

 - грейдерування ґрунтових доріг: вул.Плискунівська; 

 - підсипка щебенем ділянок грунтових доріг: вул.Миколи 

Костомарова, вул.Плискунівська, вул.Шевченка, вул.Шарапівська, вул.Гоголя, 

вул.Польова. 

КСН № 6 мікрорайону військових містечок №№ 12, 17 

 1. Відремонтовано та облаштовано зупинки громадського транспорту: 

 - в/м №12 (перенесення та облаштування від м-ну «Любимий» до 

в’їзду в в/м-№12, кафе «Пілот»). 

 2. Проводилось систематичне прибирання сміття на автобусних 

зупинках та контейнерних майданчиках даного мікрорайону. 

 3. Ліквідовані стихійні сміттєзвалища на території військового 

містечка №12. 
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 4. Проводились роботи з підсипки щебенем ділянок ґрунтових доріг у 

військовому містечку №17. 

КСН № 7 мікрорайону 273 кварталу 

 1. Відремонтовано та облаштовано зупинки громадського транспорту: 

 - вул.Пирятинська - 2 шт. («Озон», АЗС «АВІАС»); 

 - м-н «БАМ» - 3 шт. (вул.Індустріальна – 1 шт., вул.Польова – 2 шт.); 

 - вул.Костянтинівська (м-н «Акваріум»); 

 - вул.Перемоги (р-н Прилуцького гуманітарно-педагогічного 

коледжу ім. І.Я.Франка). 

 2. Проводилось систематичне прибирання сміття на автобусних 

зупинках та контейнерних майданчиках даного мікрорайону. 

 3. Ліквідовано стихійні сміттєзвалища: 

 - вул.Пирятинська (р-н автовокзалу). 

 4. Прочищено ливневі колодязі: 

 - вул.Пирятинська (м-н «Рабиця», «Озон», від вул.Промислової до 

вул.Січових Стрільців); 

 - розчищено яму накопичувальну в районі автовокзалу. 

 5. Проводились роботи з утримання вулиць і доріг міста: 

 - грейдерування ґрунтових доріг по пров.Фізкультурників; 

 - підсипка щебенем ділянок грунтових доріг: вул.Лохвицька, 

вул.Лісовецька, 4 пров.Чехова, перехрестя вул.Чехова та вул.Голубівської. 

 Всього КП «Послуга» по місту: 

- ліквідовано 65 сміттєзвалищ; 

- виконано малярні роботи: фарбування контейнерів 168 шт., металевих 

урн 61 шт., лавочок в парковій зоні 150 шт., автобусних зупинок  

45 шт., металевих поверхонь мостів 4 шт. (по вул.Незалежності, 

вул.Котляревського, вул.Плискунівській, залізничний міст). 

 Комунальним підприємством «Міськсвітло» виконано наступні 

роботи: 

КСН № 1 Центрального мікрорайону 

 1. Обслуговування світлофорних об’єктів (заміна ламп). 
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 2. Заміна ламп у світильниках зовнішнього освітлення за зверненнями 

громадян та депутатів міської ради. 

 3. Будівництво мережі вуличного освітлення за адресами: 

вул.Набережна, в’їзд Гоголя, вул.Іванівська. 

 4. Розчищення дерев від порослі, чагарників та кущів: Центральний 

цвинтар - 200 кв.м, міський пляж - 310 кв.м, вул.Київська (від вул.Андріївської 

до вул.Земської – 132 кв.м), вул.Київська (від вул.Земської до АТБ - 73 кв.м), 

вул.Київська (від АТБ до вул.Котляревського) - 128 кв.м, вул.Київська (від 

вул.Котляревського до вул.Петропавлівської) - 287 кв.м, вул.Земська (від 

вул.Івана Скоропадського до вул.Миколаївської) - 65 кв.м, вул.Земська (від 

вул.Миколаївської до вул.1 Травня) - 65 кв.м, на розі вул.1 Травня та 

вул.Вокзальної - 8 кв.м, на розі вул.Котляревського та вул.Берегової - 20 кв.м, 

на розі вул.Костянтинівської та вул.Садової - 24 кв.м, центральний парк -  

189 кв.м, вул.Ярмаркова - 305 кв.м, вул.Вокзальна - 264 кв.м. 

 5. Заміна та встановлення дорожніх знаків. 

 6. Зрізання дерев по вулицях міста відповідно до тендерних 

пропозицій на 2018 рік. Всього 132 дерева: вул.Юрія Коптєва, 6 (біля 1-го 

під’їзду 1 липа), вул.Івана Скоропадського, 94 (1 береза), парк біля ЦТДЮ  

(10 акацій, 1 граб, 4 клени, 1 тополя, 4 горіхи, 3 липи, 3 каштани, 4 осики,  

3 берези, 2 груші, 2 горобини, 1 верба, 1 абрикоса, 1 яблуня), вул.Соборна, 11а 

(1 тополя), вул.Київська (при в’їзді на територію ПрАТ «Прилуцька швейна 

фабрика» 2 липи), вул.Гімназична (біля буд. №87 та №90а 1 береза, 1 каштан), 

вул.Гоголя, 105 (1 береза), вул.Гімназична, 69 (1 тополя), вул.Костянтинівська, 

89 (на перехресті з вул.Земською 1 акація), вул.Соборна, 24 (1 абрикоса), 

вул.Костянтинівська, 115 (біля дитячого майданчика 1 верба), вул.Гімназична, 

25 (1 тополя), вул.Івана Скоропадського, 31 (1 береза), вул.Гнідаша, 36  

(1 яблуня), вул.Ярмаркова,41/3 (біля 1-го під’їзду 1 верба), вул.Іванівська, 10 

(3 акації, 1 клен, 1 каштан), вул.Івана Скоропадського, 2а (1 береза), 

вул.Земська, 24 (1 шовковиця), на перехресті вул.Івана Скоропадського та 

в’їзду Опанасівського (1 берест), вул.Земська, 5 (1 груша, 1 абрикоса), 
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вул.Гімназична, 44 (1 берест, 3 абрикоси), вул.Гімназична, 78-78а (1 каштан,  

2 тополі), вул.Вокзальна, 29 (2 берези), пров.Котляревського (між буд. №11 та 

буд. №12 1 клен), вул.Гімназична, 83 - 85 (1 тополя), вул.Гоголя (між буд.№ 33 і 

№ 35 2 береста), вул.Миколаївська, 117 (1 верба), вул.1 Травня, 99 (1 верба), 

вул.Івана Скоропадського,108 (1 ясен), вул.Пушкіна, 59 (1 берест), 

вул.Київська, 195 (1 тополя), вул.Гімназична, 55-61 (3 тополі), вул.Берегова, 45 

(1 абрикоса), вул.Костянтинівська, 109 і 107 (4 клени, 9 вишень, 18 абрикос,  

2 горіхи, 4 берези, 3 сливи, 1 яблуня, 1 каштан, 2 верби). 

КСН № 2 Заудаївського мікрорайону 

 1. Будівництво мережі вуличного освітлення по вул.Боброва. 

 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 2018 рік. Всього 13 дерев: вул.Густинська, 17 (1 берест), при 

вході на Сорочинське кладовище (1 акація), вул.Сорочинська, 2 (2 верби), 

вул.Сорочинська, 1 (1 верба), вул.Сорочинська, 3 (2 верби), вул.Сорочинська, 5 

(3 верби), вул.Сорочинська, 9/2 (2 верби), вул.Сорочинська, 40/2 (1 берест). 

КСН № 3 мікрорайону Рокитний 

 1. Будівництво мережі вуличного освітлення: 1, 2, 3, 4 в’їзди Гетьмана 

Сагайдачного, вул.Зінкевича, пров.Зінкевича, вул.Климачівська,  

2 пров.Дослідний, пров.Гетьмана Сагайдачного. 

 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 2018 рік. Всього 4 дерева: вул.Оранжерейна, 56 (1 горіх),  

1 пров.Олега Кошового, 3 (3 горіхи). 
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КСН № 4 мікрорайону М’ятно-дослідної станції 

 1. Будівництво мережі вуличного освітлення за адресами: в’їзд 

Козачий, в’їзд Андріївський, в’їзд Тупий, вул.Коробова, вул.Ветеранська. 

 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: вул.Київська 

(від вул.Вавілова до вул.Андріївської) - 310 кв.м. 

 6. Зрізання дерев по вулицях міста відповідно до тендерних 

пропозицій на 2018 рік. Всього 14 дерев: вул.Київська, 58 (на території  

КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» 12 акацій), вул.Ветеранська, 50 

(1 верба), вул.Вавілова, 53 (5 тополь), вул.Дмитра Шкоропада, 32 (1 абрикоса,  

1 верба), вул.Миколаївська, 92 (1 акація), вул.Нова, 34 (1 липа), вул.Низова (на 

території ДНЗ №10 5 верб). 

КСН № 5 Плискунівського мікрорайону 

 1. Будівництво мережі вуличного освітлення за адресами: 2-й в’їзд 

Береговий, вул.Берегова Рута, вул.Шевченка (до річки Удай), вул.Підлісна. 

 2. Заміна ламп у світильниках зовнішнього освітлення за зверненнями 

громадян та депутатів міської ради. 

 3. Заміна та встановлення дорожніх знаків. 

 4. Розчищення дерев від порослі, чагарників та кущів: вул.Київська 

(від вул.Петропавлівської до вул.Перемоги) – 151 кв.м. 

 5. Розкряжування повалених дерев по вул.Петропавлівській (дитячий 

майданчик) - 2 шт. 

 6. Зрізання дерев по вулицях міста відповідно до тендерних 

пропозицій на 2018 рік. Всього 3 дерева: вул.Петропавлівська, 76 (біля 

пісочниці 1 верба, 1 яблуня, 1 тополя-біля під’їзду №4), вул.Петропавлівська, 

76 (1 тополя), вул.Петропавлівська, 69 (2 акації), 1-й пров.Петропавлівський, 27 

(1 липа, 1 береза), вул.Костянтинівська, 174 (1 береза), вул.Соборна, 125  
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(4 тополі, 2 клени, 1 липа), вул.Київська, 236 (1 яблуня, 1 вишня), 2-й в’їзд 

Береговий, 2 (1 верба) на розі вул.Олександра Івахненка та пров.Олександра 

Івахненка (1 берест). 

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. 

 3. Розкряжування повалених дерев: біля буд. №2 - 3 шт., в районі 

колишньої пожежної частини - 2 шт. 

 4. Зрізання дерев по вулицях міста відповідно до тендерних 

пропозицій на 2018 рік. Всього 19 дерев: у районі будинків № 96 (5 тополь,  

1 яблуня, 1 вишня, 1 липа, 2 горіхи), № 151 (1 липа, 2 верби), № 62 (2 тополі), 

№ 12 (1 верба), № 148 (1 тополя, 2 верби). 

КСН № 7 мікрорайону 273 кварталу 

 1. Будівництво мережі вуличного освітлення за адресами: 

вул.Кооперативна, 2-й в’їзд Гвардійський, 2-й пров.Богунський, вул.Поліни 

Осипенко, вул.Богдана Хмельницького, вул.Авіації, вул.Білецького-Носенка 

(від вул.Польової до КП «Послуга»), вул.Білецького-Носенка (від вул.Польової 

до буд. № 100/1 по вул.Білецького-Носенка). 

 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. Зрізання дерев по вулицях міста відповідно до тендерних 

пропозицій на 2018 рік. Всього 60 дерев: вул.Польова, 104 (3 верби, 2 яблуні), 

вул.Авіації, 10 (1 липа), на перехресті вул.Кооперативної та вул.Паркової  

(5 кленів, 3 липи), вул.Пирятинська, 129 (16 тополь), вул.Костянтинівська (біля 

паркана п-ва Птахокомбінат 3 тополі), вул.Пирятинська від буд.№ 52 до  

буд.№ 62 (9 тополь, 4 клени, 6 лип, 1 акація), вул.Польова, 104 (2 тополі), 

вул.Пирятинська, 22 (5 тополь). 
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  Комунальним підприємством «Прилукитепловодопостачання» 

виконано: 

КСН № 1 Центрального мікрорайону 

 1. Заміна мережі водопостачання по вул.Пушкіна, 22 - 8 м; по 

вул.Поліни Осипенко - 25 м; по вул.Земській, 2А - 2 м; на перехресті 

вул.Шевченка та вул.Перемоги - 32 м; по вул.Петропавлівській, 12 - 50 м; по 

вул.Земській, 56 - 31 м, по вул.Садовій, 60 - 14 м; по вул.Пушкіна,76 - 3 м; по 

вул.Київській, 220 - 2 м. 

 2. Ремонт мережі водопостачання (встановлення «хомута»):  

2 пров.1 Травня; вул.1 Травня, 113; пров.Партизанський; вул.Вокзальна, 74; 

перехрестя вулиць Київська-Садова; вул.Алгазіна; вул.Іванівська, 1; 

вул.Костянтинівська, 269; вул.Івана Скоропадського; вул.Ярмаркова, 44; 

пров.Жуковського, 3; пров.8 Березня, 26; пров.Гоголя; вул.Садова, 7; 

пров.Котляревського; вул.Ветеранська, 79; перехрестя вулиць Алгазіна-

Миколаївська; вул.Гоголя; 5-й в’їзд Гоголя. 

 3. Виготовлення та встановлення «надвижної»: вул.Київська; 

вул.Петропавлівська, 84; вул.Партизанська; вул.Київська, 23; вул.Садова; 

вул.Івана Скоропадського; вул.Садова; перехрестя вулиць Івана 

Скоропадського-1 Козача. 

 4. Ремонт колодязів: перехрестя вулиць Костянтинівська-Пушкіна; 

перехрестя вулиць Ярмаркова-Гнідаша; перехрестя вулиць Костянтинівська-

Вокзальна; вул.Земська; вул.Петропавлівська. 

 5. Накриття колодязів: вул.Костянтинівська, 91, 107, 109; 

вул.Київська, 373, 178; вул.Земська, 56; вул.Галаганівська, 12; вул.Шевченка, 

95; перехрестя вулиць Набережна-Пушкіна; вул.Петропавлівська, 80. 

 6. Ремонт колонок: 3 пров.Удайський, 9; 2 пров.Удайський, 7; 

вул.Київська, 351; вул.Ветеранська, 27; вул.Київська, 194; вул.Київська, 152; 

вул.Київська, 132; вул.Костянтинівська, 97; вул.Івана Скоропадського, 76; 

перехрестя вулиць Гнідаша–Котляревського; вул.Гоголя; вул.Руська; 

перехрестя вулиць Петропавлівська-Лугова; 3 пров.Удайський, 4; 
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вул.Ветеранська, 27; пров.Ветеранський, 9; вул.Дачна, 20; перехрестя вулиць 

Садова-Шевченка; вул.Миколаївська, 136; вул.1 Козача, 10; вул.Київська, 327; 

вул.Берегова, 21, вул.Гімназична, 44; вул.Київська, 89; вул.Соборна, 15; 

вул.Київська, 235; вул.Руська, 22; вул.Пушкіна, 41. 

 7. Поновлено асфальтове покриття: перехрестя вулиць Ярмаркова-

Гнідаша - 28 м²; вул.Земська, 37 - 50 м². 

 8. Замінено мережі водовідведення по вул.Київській, 58 - 1,5 м. 

 9. Накрито колодязів кришками: вул.Ярмаркова, 45; вул.1 Травня, 80; 

вул.1 Травня, 48А; вул.Шевченка, 83; вул.1 Травня, 33; вул.Миколаївська, 117; 

вул.Юрія Коптєва, 35; вул.Вокзальна; вул.Садова, 133; перехрестя вулиць 

Костянтинівська-Земська; вул.Київська, 170; вул.Земська, 21; вул.Івана 

Скоропадського, 87; вул.Юрія Коптєва, 58; вул.Шевченка, 15; вул.Земська, 30. 

 10. Ремонт мереж тепловодопостачання: 

 - вул.Гімназична, 45 - заміна трубопроводу опалення 4,5 м; 

 - вул.Вокзальна, 46 - заміна трубопроводу опалення 7 м; 

 - вул.Київська, 216 - покладено 62 м ізоляції, заміна транзитної 

тепломережі по підвалу - 60 м, заміна тепломережі від ТК16 до будинку - 92 м; 

 - вул.Юрія Коптєва, 39 до ДНЗ № 28 - 36 м ізоляції; 

 - вул.Київська, 279 - заміна вводу у будинок тепломережі - 18 м; 

 - вул.Київська, 271 - заміна вводу у будинок тепломережі - 10 м; 

 - вул.Ярмаркова, 41/7 - заміна тепломережі від ТК 41 до вводу - 12 м;  

 - вул.Костянтинівська, 199 З - заміна тепломережі від ТК 35 до  

ТК 70 - 12 м; 

 - вул.Вокзальна, 35 - заміна тепломережі від ТК 27 до ТК 29 - 18 м; 

 - вул.Київська, 230 - заміна тепломережі від ТК 24 до будинку - 6 м; 

 - вул.Соборна, 42 - заміна трубопроводів опалення від ТК 13 до  

ТК 14 - 12 м; 

 - вул.Котляревського, 65 - прокладання трубопроводу ГВП - 19 м; 

 - вул.Котляревського - прокладання труб опалення від ТК 15 до  

ТК 18 - 12 м; 
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 - вул.Садова, 70 - прокладання труб ГВП - 12 м; 

 - вул.Вокзальна, 39 - прокладання труб опалення від ТК 52 до 

будинку - 12 м; 

 - вул.Костянтинівська, 98 - заміна трубопроводу ГВП - 25 м  

(від ТК 72 до вводу); 

 - вул.Вокзальна, 6 - заміна тепломережі від ТК 3 до ТК 5 - 30 м; 

 - вул.Київська, 239 - заміна тепломережі від ТК 11 до ТК 12 - 70 м; 

 - вул.Костянтинівська, 98 - заміна тепломережі від ТК 72 до вводу та 

від ТК 73 до воду - 42 м; 

 - вул.Київська, 186 - заміна мережі ГВП від ТК 33 до ТК 34 - 43 м; 

 - вул.Котляревського, 65 - заміна тепломережі від ТК 9 до ТК 7а -  

24 м; 

 - вул.Київська, 313 - заміна тепломережі від ТК 4 до ТК 19 - 60 м; 

 - вул.Юрія Коптєва, 37 - заміна тепломережі від ТК 11 до ТК 11а -  

36 м; 

 - вул.Костянтинівська, 94 - заміна тепломережі від ТК 73 до вводу в 

будинок - 38 м; 

 - вул.Котляревського, 70 - заміна тепломережі від ТК 7 до ТК 8 - 18 м 

та від будинку під дорогою - 18 м; 

 - вул.Київська, 56 - заміна тепломережі від будівлі лікарні до вводу в 

аптеку - 120 м; 

 - вул.Вокзальна, 42 - заміна мережі ГВП від ТК 23 до вводу в 

будинок - 42 м; 

 - вул.Земська, 21 - заміна мережі опалення від ТК 24 до ТК 25 - 34 м. 

КСН № 2 Заудаївського мікрорайону 

 1. Ремонт мереж водопостачання: 

 - 3-й пров.Межовий - заміна мереж - 10 м; 

 - вул.Боброва, 41 - заміна мереж - 31 м; 

 - вул.Боброва, 11 - заміна мереж - 8 м; 

 - вул.Тургенєва, 46 - заміна мереж - 27 м; 
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 - вул.Лісна, 21 - ремонт мережі шляхом встановлення «хомута»; 

 - вул.Боброва, 67 - ремонт мережі шляхом встановлення «хомута»; 

 - вул.Фабрична, 134 - ремонт мережі шляхом встановлення «хомута» 

2 шт. 

 2. Ремонт колонок: 

 - вул.Сорочинська, 45, 19; 

 - пров.Фабричний, 5; 

 - вул.Фабрична, 28. 

 3. Ремонт мереж теплопостачання: виконано відключення від 

централізованого опалення трьох будинків: вул.Фабрична, 74, вул.Густинська, 

22/4, вул.Тургенєва, 24, змонтовано автономне опалення у квартирі № 11 по 

вул.Тургенєва, 24. 

 4. Виконано відновлення роботи централізованого опалення у 

будинку по вул.Густинській, 22/8 (замінено 11 м трубопроводу, врізано  

5 кранів). 

КСН № 3 мікрорайону Рокитний 

 1. Ремонт мереж водопостачання: 

 - заміна мережі по вул.Тургенєва - 15 м; пров.18 Вересня, 6 - 8,5 м; 

вул.Оранжерейна - 6 м; 

 - ремонт мережі шляхом встановлення «хомута» по  

4 пров.Молодіжному, 3; вул.Тімірязєва; вул.Саксаганського, 18; 

 - виготовлення та встановлення «надвижної» по вул.Тімірязєва; 

пров.Сєрова, 21; вул.Оранжерейній, 2; вул.Гетьмана Сагайдачного, 57. 

 2. Ремонт колонок: 

 - вул.Гетьмана Сагайдачного, 20; 

 - пров.Франка, 10; 

 - вул.Паризької Комуни, 14; 

 - пров.Оранжерейний, 5. 

 3. Накриття колодязів кришками: 

 - по вул.Тімірязєва, 1; 
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 - по вул.Саксаганського, 2. 

 4. Заміна тепломережі по вул.Саксаганського, 9 від ТК 3 до вводу -  

18 м, від ТК 5 до ТК 6 - 8 м. 

КСН № 4 мікрорайону М’ятно-дослідної станції 

 1. Заміна мережі по вул.Вавілова, 27 - 6 м. 

 2. Ремонт мережі шляхом встановлення «хомута» по вул.Вавілова, 15, 

51, 58, 26, 16; по вул.Андріївській, 74; по вул.Мединській, 35. 

 3. Ремонт колонок: 

 - по вул.Вавілова, 53; 

 - по вул.Київській, 5. 

 4. Накрито кришкою колодязь водовідведення по вул.Вавілова, 22, по 

3 пров.Змагання, 10. 

КСН № 6 мікрорайону військових містечок №№ 12, 17 

 1. Відключено від мереж централізованого теплопостачання  

будинок № 62 та змонтовано автономне опалення у квартирі № 6. 

 2. Заміна тепломережі від ТК 52 до вводу ЦТП - 30 м. 

 3. Заміна мережі ГВП від ТК 47 до ТК 48 - 24 м. 

КСН № 7 мікрорайону 273 кварталу 

 1. Прокладено мережі водопостачання по 1 пров.Гвардійському -  

150 м. 

 2. Ремонт мережі водопостачання шляхом встановлення «хомута» на 

перехресті вулиць Перемоги-Шевченка; Перемоги-Богунської; Богунської-

Житньої; по вул.Шарапівській; вул.Богунській, 22; вул.Дружби Народів. 

 3. Виготовлення та встановлення «надвижно»” по вул.Перемоги, 166, 

170. 

 3. Накриття колодязів кришками: 

 - по вул.Індустріальній, 2; 

 - 1 пров.Гвардійському, 1. 

 4. Ремонт колонок: 

 - по вул.Перемоги, 18 ,42, 70; 
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 - вул.Дачній, 20; 

 - вул.Герцена, 2. 

 5. Заміна мережі водовідведення по вул.Гвардійській від перехрестя з 

вул.Дружби Народів - 10 м. 

 6. Накриття кришками каналізаційних колодязів: 

 - по вул.Гвардійській, 88/2; 

 - по вул.Польовій, 102, 110 (заасфальтовано); 

 - на перехресті вулиць Житня-Авіації - 15м². 

 7. Ремонт мереж тепловодопостачання: 

 - вул.Польова, 110 - покладено ізоляції 1594 м (від ТК 2 до ТК 7), 

установлено фасонні частини від ТК 2 до ТК 3 - 8 м; 

 - вул.Польова, 100 - виконано ремонт тепломережі від ТК 5 до ТК 6 - 

6 м; 

 - вул.Індустріальна, 13 - виконано ремонт ГВП, заміна трубопроводу 

від ТК 13 до вводу в будинок - 14 м. 

 Комунальним підприємством «Прилукижитлобуд» виконано 

наступні роботи: 

КСН № 1 Центрального мікрорайону 

 1. Ремонт шиферної покрівлі: вул.1 Травня, 107-Б, вул.Земська, 2, 

вул.Костянтинівська, 156-Б, вул.Київська, 230-А, вул.Київська, 170, 

вул.Соборна, 125, вул.Костянтинівська, 265, вул.Садова, 104, вул.Ярмаркова, 

70, вул.1 Травня, 107 А, вул.Вокзальна, 5, вул.Вокзальна, 37, вул.Вокзальна, 29. 

 2. Ремонт вимощення: вул.Пушкіна, 76, 78; вул.Котляревського, 65, 

65-А; вул.Садова, 94; вул.Незалежності, 76, вул.Костянтинівська, 199Б  

(1 під’їзд), вул.Вокзальна, 31 (1 під’їзд), вул.Земська, 39. 

 3. Ремонт входу в підвальне приміщення: вул.Київська, 174, 1 під’їзд; 

вул.Ярмаркова, 41/4, 4 під’їзд; вул.Київська, 263, 1 під’їзд; вул.Садова, 94; 

вул.Юрія Коптєва, 4, 2 під’їзд; вул.Київська, 235; вул.Костянтинівська, 96,  

1 під’їзд; вул.Київська, 144, 1, 2 під’їзди. 
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 4. Ремонт тамбурів, козирків: вул.Земська, 3, 3 під’їзди (опора); 

вул.Садова, 64, 1 під’їзд (тамбур); вул.Вокзальна, 3, 1, 3, 4 під’їзди; 

вул.Котляревського, 65 А, 2, 3 під’їзди; вул.Пушкіна, 78, 3 під’їзд; 

вул.Київська, 313, 1 під’їзд; вул.Київська, 216, 4 під’їзд; вул.Київська, 335/1; 

вул.Котляревського, 65а, 3 під’їзд; вул.Петропавлівська, 76; вул.1 Травня, 97,  

3 під’їзд (тамбур); вул.1 Травня 111, 3 під’їзд; вул.Вокзальна, 31, 2 під’їзд 

(тамбур); вул.Пушкіна, 76, 1, 2, 3 під’їзди; вул.Пушкіна, 78, 2, 4, 8 під’їзди; 

вул.Садова, 104, 3 під’їзд (тамбур). 

 5. Поточний ремонт під’їздів: вул.Костянтинівська, 110, 1, 2 під’їзди; 

вул.1 Травня, 73, 3, 5, 6 під’їзди; вул.Пушкіна, 76, 1 під’їзд; вул.Ярмаркова, 49, 

2 під’їзд; вул.Ярмаркова, 51, 1 під’їзд; вул.Київська, 279, 1 під’їзд; 

вул.Ярмаркова, 41/4, 4 під’їзд; вул.1 Травня, 97, 4 під’їзд; вул.Незалежності, 78, 

5 під’їзд; вул.Садова, 94, 1 під’їзд; вул.Вокзальна, 3, 1 під’їзд; вул.Київська, 

216, 1, 4 під’їзди; вул.Миколаївська, 117, 1, 7 під’їзди; вул.Вокзальна, 29,  

2 під’їзд; вул.Садова, 70, 2 під’їзд; вул.Івана Скоропадського, 108; 

вул.Костянтинівська, 117, 5 під’їзд; вул.1 Травня 73, 2 під’їзд; вул.1 Травня, 

111, 4 під’їзд; вул.Садова, 104, 4 під’їзд; вул.Юрія Коптєва, 58, 2 під’їзд; 

вул.Ярмаркова, 41/4, 5 під’їзд; вул.Ярмаркова, 51, 1 під’їзд; вул.Ярмаркова, 

41/3, 6 під’їзд; вул.Ярмаркова, 49, 4 під’їзд; вул.Незалежності, 78, 3 під’їзд. 

 6. Ремонт м’якої покрівлі: вул.1 Травня, 97, кв.68, 4 під’їзд (сходова); 

вул.Костянтинівська, 199-Г, кв.147; вул.1 Травня, 87, кв.52, 53; вул.1 Травня, 

111, кв.20; вул.Гімназична, 104, кв.72, 104, 117, 118; вул.Земська, 3, кв.15; 

вул.Земська, 37, кв.64; вул.Земська, 39, кв.15; вул.Земська, 49, кв.15, 66, 68, 75, 

79, 152, 154; вул.Київська, 279, кв.33, 34, 35; вул.Костянтинівська, 122, кв.48, 

49; вул.Костянтинівська, 96, кв.14, 64, 88, 89; вул.Миколаївська, 117, кв.49, 105, 

2 під’їзд (сходова); вул.Миколаївська, 140, кв.20, 1 під’їзд (сходова); 

вул.Незалежності, 78, кв.52, 54; вул.Юрія Коптєва, 4, кв.17, 37; вул.Садова, 110, 

кв.48; вул.Садова, 70, кв.74; вул.Садова, 98-А, кв.17, 37; вул.Пушкіна, 78, кв.74, 

117, 119; вул.Котляревського, 65-А, кв.58; вул.Котляревського, 65, кв.67, 68; 

вул.Петропавлівська, 76, кв.120; вул.Петропавлівська, 84, кв.20; вул.Ярмаркова, 
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41/1, кв.18, 78; вул.Ярмаркова, 41/4, кв.63, 5 під’їзд (сходова); вул.Ярмаркова, 

41/7, кв.67; вул.Ярмаркова, 41/5, кв.34, 50, 97, 99; вул.Ярмаркова, 41/3, кв.98,  

4 під’їзд (сходова); вул.Юрія Коптєва, 37, кв.13, 19, 64; вул.Юрія Коптєва, 5, 

кв.14, 33; вул.Юрія Котпєва, 10, кв.106; вул.Костянтинівська, 98-А, кв.9, 10, 19, 

28, 30; вул.Костянтинівська, 98, кв.25, 26, 56; вул.Костянтинівська, 120, кв.13, 

25; вул.Костянтинівська, 117, кв.11, 14, 104, 105, 116, 117; вул.Костянтинівська, 

115, кв.28; вул.1 Травня, 48-А, кв.96; вул.Юрія Коптєва, 35, кв.14, 24, 25; 

вул.Юрія Коптєва, 58, кв.59; вул.Юрія Коптєва, 60, кв.30; вул.Садова, 64, кв.89, 

90, 148, 149, 4 під’їзд (сходова); вул.Соборна, 40, кв.19; вул.Костянтинівська, 

199-Б, кв.48; вул.Котляревського, 65, кв.68, 69, 77, 78, 3 під’їзд; Котляревського 

65А, кв.14, 2, 3 під’їзди; вул.Костянтинівська, 156Б, кв.43; вул.Костянтинівська, 

199Б, кв.48, 24, 25, 15; вул.Костянтинівська, 199Г, кв.147; вул.Костянтинівська, 

199Ж, кв.74; вул.Київська, 279 1 під’їзд; вул.Костянтинівська,115 6 під’їзд 

(балкон); вул.Садова, 73, кв.79; вул.Садова, 70, кв.15, 14; вул.Юрія Коптєва, 5, 

кв.13; вул.Костянтинівська, 117, кв.73, 60, 14, 11, 88; вул.1 Травня, 48А, кв.101; 

вул.Вокзальна, 31, кв.58, 55; вул.Земська, 37, кв.77; вул.Незалежності, 78, кв.70, 

29, 28, 16; вул.Ярмаркова, 51; вул.Ярмаркова, 41/3, 6 під’їзд (сходова); 

вул.Ярмаркова, 41/7, 4 під’їзд (сходова); вул.Юрія Коптєва, 10, кв.103. 

 7. Фарбування зовнішніх газопроводів: вул.Земська, 49; вул.Земська, 

39. 

 8. Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків: 

вул.Котляревського, 65А, 1 під’їзд; вул.Костянтинівська, 199Б, 1 під’їзд; 

вул.Пушкіна, 76; вул.Пушкіна, 78; вул.Костянтинівська, 107, 109, 115, 199Б, 

199Г; вул.Земська, 3; вул.Земська, 2; вул.Вокзальна, 31; вул.Садова, 94; 

вул.Київська, 216; вул.Вокзальна, 3; вул.Київська, 216; вул.Київська, 144; 

вул.Петропавлівська, 76. 

 9. Ремонт цокольної частини будинку: вул.Садова, 94; вул.Вокзальна, 

37; вул.Вокзальна, 55; вул.Київська, 235. 

 10. Ремонт системи ливневого водовідведення: вул.Садова, 108; 

вул.Костянтинівська, 134-А, 1 під’їзд; вул.Юрія Коптєва, 58, 2 під’їзд; 
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вул.Галаганівська, 33, 1 під’їзд; вул.Костянтинівська, 124, 2, 3 під’їзди; 

вул.Київська, 279; вул.Садова, 70, 2, 6 під’їзди; вул.Вокзальна, 37; 

вул.Костянтинівська, 155; вул.1 Травня, 107А, 107Б; вул.Галаганівська, 33; 

вул.Вокзальна, 31, 36; вул.Юрія Коптєва, 60, 2 під’їзд; вул.Садова, 94, 104; 

вул.Пушкіна, 76; вул.Київська, 279, 1, 2 під’їзди; вул.Костянтинівська, 117, 

199 Ж (водостічні труби); вул.1 Травня, 107А; вул.Костянтинівська, 107, 124; 

вул.Юрія Коптєва, 3, 6; вул.Незалежності, 78; вул.Земська, 3, 3 під’їзд. 

 11. Скління вікон сходових клітин: вул.Юрія Коптєва, 35, 1 під’їзд; 

вул.Юрія Коптєва, 37, 1 під’їзд; вул.1 Травня, 73, 3, 5, 6 під’їзди; вул.Київська, 

216, 1 під’їзд; вул.Київська, 313, 3 під’їзд; вул.Костянтинівська, 110, 1 під’їзд; 

вул.Садова, 94, 1 під’їзд; вул.Садова, 70; вул.Пушкіна, 76, 1 під’їзд; 

вул.Пушкіна, 78; вул.1 Травня, 97, 4 під’їзд; вул.Костянтинівська, 117, 5 під’їзд; 

вул.Миколаївська, 117, 7 під’їзд; вул.Київська, 216, 4 під’їзд; вул.Київська, 279, 

1 під’їзд; вул.Земська, 37; вул.Костянтинівська, 199Г, 1 під’їзд. 

12. Ремонт вхідних дверей: вул.Костянтинівська, 199Б, 4 під’їзд; 

вул.Миколаївська, 117, 7 під’їзд; вул.Костянтинівська, 156Б, 5 під’їзд; 

вул.Садова, 64, 1 під’їзд; вул.1 Травня, 73, 1 під’їзд; вул.Земська, 49, 2 під’їзд; 

вул.Київська, 174, 2 під’їзд. 

13. Ремонт східців: вул.Юрія Коптєва, 3, 3 під’їзд; вул.Садова, 94,  

1 під’їзд; вул.Ярмаркова, 41/4, 1 під’їзд; вул.1 Травня, 107-А, 1 під’їзд;  

вул.1 Травня, 73, 3 під’їзд; вул.Вокзальна, 36, 1 під’їзд; вул.Котляревського, 

65А, 2 під’їзд. 

 14. Ремонт оголовків димовентиляційних каналів: вул.Садова, 94 -  

3 шт.; вул.Миколаївська, 114 - 2 шт.; вул.Юрія Коптєва, 37 - 3 шт.; 

вул.Київська, 263 - 2 шт.; вул.Костянтинівська, 107, 109 - 2 шт.; 

вул.Котляревського, 70 - 1 шт.; Костянтинівська, 120; вул.1 Травня, 109, 

вул.Юрія Коптєва, 37; вул.Садова, 104. 

 15. Улаштування перил: вул.Івана Скоропадського, 102, 4 під’їзд. 

 16. Обслуговування внутрішньобудинкових мереж: 

 - заміна запірної арматури у буд.№ 78 по вул.Пушкіна; 
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 - заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин в буд.№ 3 по 

вул.Вокзальній; 

 - заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин у буд.№ 107Б 

по вул.1 Травня; 

 - заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин у буд.№ 111 

по вул.1 Травня; 

 - заміна трубопроводів холодного водопостачання у буд.№ 46 по 

вул.Вокзальній; 

 - заміна кранів на стояках холодного водопостачання у буд.№ 107Б 

по вул.1 Травня; 

 - заміна трубопроводів та запірної арматури на стояках холодного 

водопостачання у будинку № 84 по вул.Петропавлівській; 

 - заміна трубопроводів та запірної арматури на стояках холодного 

водопостачання у буд.№ 41/1 по вул.Ярмарковій; 

 - заміна трубопроводів каналізації та фасонних частин у буд.№ 123 

по вул.Садовій; 

 - заміна запірної арматури на стояках центрального опалення у 

буд.№ 110 по вул.Садовій; 

 - заміна запірної арматури на стояках центрального опалення у 

буд.№ 94 по вул.Садовій; 

 - заміна запірної арматури системи центрального опалення у  

буд.№ 49 по вул.Ярмарковій; 

 - заміна запірної арматури системи центрального опалення у  

буд.№ 41/3 по вул.Ярмарковій. 

КСН № 2 Заудаївського мікрорайону 

 1. Поточний ремонт шиферної покрівлі: вул.Колективна, 32А, кв.12. 

 2. Ремонт вимощення: вул.Фабрична, 62. 

 3. Ремонт м’якої покрівлі: вул.Тургенєва, 32, кв.14; вул.Тургенєва, 28, 

кв.5. 



55 

 

 4. Ремонт оголовків димовентиляційних каналів: вул.Фабрична,  

130-А - 2 шт. 

 5. Фарбування зовнішніх газопроводів: вул.Фабрична, 99-А; 

вул.Фабрична, 130-А. 

КСН № 3 мікрорайону Рокитний 

 1. Ремонт шиферної покрівлі: вул.18 Вересня, 31, 2 під’їзд. 

 2. Ремонт вимощення: вул.18 Вересня, 25; вул.Саксаганського, 3. 

 3. Ремонт тамбурів, козирків: вул.Олега Кошового, 8, 2 під’їзд 

(козирок); вул.Саксаганського, 9, 2 під’їзд. 

 4. Поточний ремонт під’їздів: вул.Олега Кошового, 6. 

 5. Ремонт м’якої покрівлі: вул.18 Вересня, 28, кв.19, 20, 28, 29, 55; 

вул.Олега Кошового, 8, кв.19; вул.18 Вересня, 30, кв.15; вул.18 Вересня, 28, 

кв.20-19. 

 6. Фарбування зовнішніх газопроводів: вул.Олега Кошового, 8; 

вул.Ракітна, 39. 

 7. Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків:  

вул.18 Вересня, 21, 28, 30. 

 8. Ремонт системи ливневого водовідведення: вул.Ракітна, 39,  

2 під’їзд. 

 9. Скління вікон сходових клітин: вул.18 Вересня, 25. 

 10. Улаштування перил: вул.18 Вересня, 30, 7 під’їзд; вул.18 Вересня, 

28, 1-5 під’їзди. 

КСН № 4 району М’ятно-дослідної станції 

 1. Ремонт шиферної покрівлі: пров.8 Березня, 33А, кв.8. 

 2. Ремонт входу в підвальне приміщення: вул.Вавілова, 25-А,  

1 під’їзд. 

 3. Поточний ремонт під’їздів: вул.Вавілова, 26, 3 під’їзд; вул.Вавілова, 

28, 2 під’їзд; вул.Вавілова, 22, 1-2 під’їзди. 

 4. Ремонт м’якої покрівлі: вул.Вавілова, 25А, кв.58, 59. 

 



56 

 

КСН № 6 мікрорайону військових містечок №№ 12 та 17 

 1. Ремонт шиферної покрівлі: в/м № 12, буд.81, кв.17; в/м 12, буд.62. 

 2. Ремонт вимощення: в/м № 12, буд.107, 1 під’їзд; в/м 12, буд.150, 

155. 

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

буд.154, 2 під’їзд; в/м 12, буд.154, 155, 150, 151, 147. 

 4. Ремонт цокольної частини будинку: в/м № 12, буд.37; в/м № 12, 

буд.29. 

 5. Ремонт системи ливневого водовідведення: в/м №12, буд.106, 150. 

 6. Ремонт панельних швів: в/м № 12, буд.155, кв.1, 19, 22, 25, 31, 50, 

54, 58, 63, 64, 65, 67; в/м № 12, буд.156, кв.13, 28, 38, 40; в/м № 12, буд. 157, 

кв.36, 42, 74, 89, 114, 117, 147, 150. 

 7. Скління вікон сходових клітин: в/м 12, буд.155. 

 8. Ремонт вхідних дверей: в/м № 12, буд.107, 3, 4 під’їзди; в/м № 12, 

буд.146, 1, 2 під’їзди; в/м № 12, буд.147, 3 під’їзд; в/м № 12, буд.80,  

1, 2 під’їзди; в/м № 12, буд.146, 1 під’їзд. 

 9. Ремонт оголовків димовентиляційних каналів: в/м № 12, буд.150 -  

2 шт. 

 10. Обслуговування внутрішньобудинкових мереж: 

 - заміна запірної арматури на стояках холодного водопостачання у 

буд.№ 150; 

 - заміна запірної арматури на стояках холодного водопостачання у 

буд.№ 152. 

КСН № 7 мікрорайону 273 кварталу 

 1. Ремонт тамбурів, козирків: вул.Гвардійська, 92, 2 під’їзд; 

вул.Польова, 106, 2 під’їзд; вул.Гвардійська, 88/2. 

 2. Поточний ремонт під’їздів: вул.Польова, 104, 5, 8 під’їзди; 

вул.Польова, 108, 1 під’їзд; вул.Польова, 112, 2 під’їзд; вул.Польова, 110,  

2 під’їзд; вул.Польова, 106, 1, 2, 3, 4, 5, 6 під’їзди; вул.Гвардійська, 98, 5 під’їзд. 
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 3. Ремонт м’якої покрівлі: вул.Перемоги, 163, кв.14, 15, 25; 

вул.Гвардійська, 88/2, кв.29, 49; вул.Гвардійська, 92, кв.24, 59, 60, 95; 

вул.Індустріальна, 13, кв.35; вул.Польова, 102-А, кв.14, 18, 19, 33, 34, 67, 70; 

вул.Польова, 110, кв.89; вул.Польова, 112, кв.25, 67; вул.Польова, 106, кв.15, 34, 

45, 69, 70, (сходова 4 під’їзду); вул.Польова, 104, кв.87, 120, 137, 138, 139, 140; 

вул.Польова, 102, кв.17, 34, 49, 50, 70; вул.Гвардійська, 94, кв.15, 97; 

вул.Гвардійська, 96, кв.13; вул.Індустріальна, 7-А, кв.56; вул.Гвардійська, 88/2, 

кв.30, 40; вул.Гвардійська, 92, кв.25, 44, 94; вул.Гвардійська, 94, кв.33, 48, 69, 

15, 5, 97, 62, 18, 34; вул.Гвардійська, 98, кв.34; вул.Польова, 102, кв.70; 

вул.Польова, 104, 8 під’їзд; вул.Польова, 106, кв.14, 44; вул.Індустріальна, 7А, 

кв.57. 

 4. Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків: 

вул.Польова, 100, 5 під’їзд; вул.Польова, 102-А, 4 під’їзд; вул.Польова, 106, 

108. 

 5. Ремонт цокольної частини будинку: вул.Індустріальна, 7. 

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

 7. Скління вікон сходових клітин: вул.Польова, 104, 8 під’їзд; 

вул.Польова, 106, 1, 3 під’їзди; вул.Гвардійська, 98, 5 під’їзд; вул.Польова, 112, 

2 під’їзд. 

 8. Ремонт вхідних дверей: вул.Гвардійська, 96, 6 під’їзд; вул.Польова, 

106, 1 під’їзд; вул.Польова, 112, 2 під’їзд. 

 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 
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охорони життя та здоров’я працівників під час виконання трудових обов’язків 

на підприємствах, в організаціях і установах міста шляхом створення належних, 

безпечних і здорових умов праці, забезпечували координацію дій ланки 

територіальної та функціональних підсистем єдиної державної системи 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру. 

Наказом міського голови-начальника цивільного захисту м.Прилуки від 

29 грудня 2017 року № 8 «Про організацію цивільного захисту міста Прилуки у 

2018 році» затверджено основні завдання, план заходів, організаційно-

методичні вказівки на поточний рік. 

23 лютого 2018 року у місті проведено командно-штабне навчання шодо 

виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків. 

5 квітня 2018 року у місті проведено командно-штабне навчання на тему: 

«Дії органів управління та сил ланок функціональних та територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області 

щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії на 

залізничному транспорті». 

14 червня 2018 року проведено командно-штабне навчання на тему: «Дії 

органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Чернігівської області під час переведення територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму 

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

14 вересня 2018 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 2018 року проведено командно-штабне навчання з органами 

управління та силами цивільного захисту ланок територіальних підсистем 
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єдиної державної системи цивільного захисту щодо виконання завдань у 

складних умовах осінньо-зимового періоду. 

4-5 грудня 2018 року проведено штабне тренування щодо переведення 

єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в 

мирний час на режим функціонування в особливий період. 

З метою забезпечення техногенно-екологічної безпеки, організації заходів 

цивільного захисту, координації дій сил і засобів спеціалістами управління з 

питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради розроблено 

міську Програму «Забезпечення пожежної безпеки на території міста Прилуки 

на 2016-2020 роки», на виконання заходів якої використано коштів у сумі 

539146,78 грн. 

Для поповнення місцевого матеріального резерву, у рамках реалізації 

заходів міської цільової Програми «Розвиток цивільного захисту м.Прилуки на 

2017-2020 роки», придбано мотопомпу для брудної води KOSHIN STH 100X 

BAA – 1, вартістю 37 960,26 грн. 

Упродовж звітного періоду на підприємствах та установах міста 

проведено 71 комплексне спеціальне об’єктове навчання, тренування. У 

проведенні тренувань кваліфіковану допомогу надавали майстри навчально-

консультаційного пункту в місті Прилуки навчально-методичного центру з 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Чернігівській області. 

Щомісячно, кожну третю середу, проводяться наради з начальниками 

штабів, на яких доводяться нові законодавчі документи у 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 упродовж звітного періоду  

2018 року у місті не сталося. 

Проведення комплексних заходів з утримання території міста в 

належному санітарному стані є одним із пріоритетних напрямків діяльності 

управління житлово-комунального господарства міської ради, підпорядкованих 
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йому комунальних підприємств, головного спеціаліста санітарно-екологічного 

контролю управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи 

міської ради, КП «Муніципальний контроль». 

Згідно відповідних розпоряджень міського голови двічі на рік, навесні та 

восени, проводяться місячники з благоустрою та санітарної очистки міста. 

Організовано та проведено в місті Всеукраїнські акції на підтримку 

чистоти: «Зробимо Україну чистою - 2018», «День довкілля», «Чиста Україна - 

чиста земля», Всесвітню акцію «Година Землі». 

При виконавчому комітеті міської ради працює 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. 

Налагоджена систематична робота щодо поводження з побутовими 

відходами. Розроблені та виконуються заходи по роздільному збиранню сміття. 

На даний час у місті працюють пункти з роздільного збирання твердих 

побутових відходів по вул.1 Травня, у мікрорайоні 283 кварталу, 4 майданчики 

у військовому містечку № 12, 2 майданчики по вул.Польовій, майданчик по 

вул.Індустріальній, 7 та майданчик по пров.8 Березня. 

Постійно діє комісія по обстеженню зелених насаджень. 

Проведено впорядкування та облаштування клумб та газонів у 

центральній частині міста та на Привокзальній площі. Висаджені алеї сакур у 

військовому містечку № 12 та у парковій зоні центральної частини міста. 

 

 

 



61 

 

КП «Муніципальний контроль» 

При виконанні своїх статутних обов’язків інспекторами  

КП «Муніципальний контроль» систематично проводяться заходи по 

попередженню та виявленню порушень правил благоустрою міста. 

За фактами виявлених порушень Правил благоустрою м.Прилуки за 

звітний період КП «Муніципальний контроль» проведено 187 рейдів щодо: 

- паркування на території зелених насаджень – 23; 

- спалювання відходів та рослинних рештків – 33; 

- стихійної торгівлі у невідведених місцях – 57; 

- розміщення зовнішньої реклами без дозвільних документів – 10; 

- складування відходів, гілля та будівельних матеріалів у невідведених 

місцях – 17; 

- несвоєчасного скошування бур’янів – 15; 

- прибирання снігу та льоду – 23; 

- виявлення пошкоджених колодязів та опор – 9. 

У результаті складено 101 протокол щодо: 

- стихійної торгівлі у невідведених місцях – 38; 

- паркування на території зелених насаджень – 18; 

- спалювання відходів та сміття – 15 (попереджено – 77 порушників); 

- викидання сміття за межами контейнерних майданчиків – 7; 

- розміщення зовнішньої реклами без дозвільних документів – 10; 

- неприбирання снігу та льоду – 7; 

- невідновлення фасадів будівель – 3; 

- несвоєчасне скошування бур’янів – 1; 

- порушення при облаштуванні каналізації – 1; 

- встановлення огорожі – 1. 

Також КП «Муніципальний контроль» винесено 282 приписи, з яких 

щодо: 
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- накриття колодязів – 45 (приватні власники – 11,  

КП «Прилукитепловодопостачання» – 10, Чернігівська філія ПАТ 

«Укртелеком» РЦТ № 234 – 22, КП «Послуга» - 2); 

- кронування дерев – 25; 

- прибирання відходів та сміття – 47; 

- скошування бур’янів та амброзії – 23; 

- встановлення урн – 36; 

- заміни пошкоджених опор – 14; 

- прибирання снігу та льоду – 75; 

- відновлення фасадів будівель та пошкодженого покриття тротуарів і 

площ – 8; 

- демонтажу незаконно встановлених огорож – 3; 

- інші порушення – 5. 

Загалом протягом 2018 року розповсюджено 2620 інформаційно-

довідкових матеріалів; розглянуто 104 письмових, 228 усних та телефонних 

звернень громадян; виконано 34 доручення виконавчих органів та депутатів 

міської ради. 

Архітектура та будівництво 

Рішенням міської ради (друге засідання 27 сесії 7 скликання) від  

27 червня 2017 року № 11 затверджено Програму «Фінансування розробки схем 

та проектних рішень масового застосування на 2017-2019 роки м.Прилуки». 

Зазначеною Програмою передбачено у 2018 році завершити роботу з розробки 

детальних планів території садибної забудови, прилеглої до вул.Вавілова та 

вул.Партизанської. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 13 лютого 2018 року 

№ 61 затверджено детальні плани території садибної забудови, прилеглої до 

вул.Вавілова та вул.Партизанської. Зазначеними детальними планами 

визначено 63 земельні ділянки, що передбачені для будівництва та 

обслуговування житлових будинків та господарських будівель і споруд, для 

надання учасникам АТО. 



63 

 

Планами також передбачено завершення роботи з обстеження р.Удай в 

межах м.Прилуки, виконання геологорозвідувальних та геодезичних робіт для 

розробки проектно-кошторисної документації на першочергову ділянку від 

бабуків до вул.Незалежності та території водоканалу протяжністю 2.5 км по 

об’єкту: будівництво інженерних споруд та благоустрою (поліпшення 

технічного стану) р.Удай. 

Відповідні роботи на суму 100 тис.грн виконані, розробку проектно-

кошторисної документації по першочерговій ділянці (стадія проект та стадія 

робочий проект) планується виконати у першому кварталі 2019 року. 

Виконання проектних робіт з розробки техніко-економічних 

обгрунтувань та геодезичних робіт для розробки проектно-кошторисної 

документації по об’єкту: «Будівництво південно-західного обходу 

(автомобільної об’їзної дороги) м.Прилуки Чернігівської області на ділянці від 

автодороги Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин (в’їзд в м.Прилуки) до 

автодороги Прилуки-Варва-Срібне-Обухове». 

Виконані геодезичні роботи на суму 200 тис.грн в межах м.Прилуки та 

підготовчі роботи для розробки ТЕО. 

У повному обсязі, відповідно до вимог Головного квартиро-

експлуатаційного управління Збройних Сил України підготовлені графічно-

розрахункові матеріали та передані Міністерству оборони України для 

прийняття відповідних рішень щодо передачі частини земель військового 

містечка у комунальну власність територіальної громади міста. 

Управлінням містобудування та архітектури міської ради підготовлені 

графічні та текстові матеріали для ухвалення міською радою відповідних 

рішень щодо впорядкування назв площ, парків та скверів м.Прилуки. 

У червні 2018 року міській раді Державною архітектурно-будівельною 

інспекцією України передані повноваження щодо виконання функцій 

державного архітектурно-будівельного контролю. Управлінням містобудування 

та архітектури міської ради у стислі терміни забезпечено функціонування 

державного архітектурно-будівельного контролю шляхом створення 
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відповідного структурного підрозділу при управлінні. Функціонування відділу 

інспекції державного архітектурно-будівельного контролю спростило 

процедуру отримання дозвільних документів та прийняття в експлуатацію 

об’єктів містобудування різного функціонального призначення. Робота відділу 

характеризується його доступністю та відкритістю. 

За звітний період відділом інспекції державного архітектурно-

будівельного контролю надано 86 дозволів та прийнято в експлуатацію  

70 об’єктів містобудування різного функціонального призначення загальною 

площею 5927,00 кв.м. 

Управлінням розроблено два регуляторні акти, які затверджені міською 

радою: 

- Положення про переведення житлових приміщень (будинків, 

квартир) у нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери та 

нежитлових приміщень (будинків) у житлові на території міста Прилуки; 

- Правила розміщення зовнішньої реклами в м.Прилуки. 

За 2018 рік управлінням містобудування та архітектури міської ради 

розглянуто 1439 звернень громадян, підприємств, організацій та суб’єктів 

господарювання, з них: від відділу завернень громадян міської ради надійшло 

на розгляд до управління 92 звернення, від загального відділу міської ради – 

462 звернення. 

Від Центру надання адміністративних послуг на розгляд управління 

надійшло 885 звернень, з них 300 звернень з питань землекористування. 

Ряд звернень громадян, що надійшли до відділу завернень громадян 

міської ради, потребували комісійного обстеження. За звітний період 

підготовлено 5 актів обстеження забудови земельних ділянок на предмет 

дотримання будівельних норм та правил з наданням відповідних висновків та 

пропозицій заявникам щодо вирішення спірних питань. 

Безпосередньо до управління містобудування та архітектури міської ради 

надійшло 70 звернень від громадян, установ, організацій та підприємств міста з 

приводу уточнення поштових адрес, перейменувань вулиць, провулків та 
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в’їздів, надання інформації щодо можливості оформлення самочинно 

збудованих об’єктів, на які були надані відповіді у вигляді листів, довідок та 

висновків. 

Також управлінням містобудування та архітектури міської ради 

підготовлено та видано 113 будівельних паспортів на будівництво житлових 

будинків, гаражів, прибудов, сараїв тощо та 3 паспорти прив’язки на 

розміщення тимчасових споруд; підготовлено та надано 90 висновків з питань 

землеустрою; проведено 11 засідань комісії з визначення розміру пайових 

внесків замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури при здійсненні нового будівництва, розширення, реконструкції, 

технічного переоснащення, реставрації та капітального ремонту об’єктів міста, 

на яких було розглянуто 17 кошторисів вартості будівництва об’єктів різного 

функціонального призначення. 

Із забудовниками, що мали намір ввести об’єкти різного функціонального 

призначення в експлуатацію, укладено 15 договорів про сплату пайового внеску 

на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на 

загальну суму 1 млн. 250 тис. 791 грн. 

Загалом у 2018 році до міського бюджету надійшло 1 млн. 247 тис.  

141 грн. сплати пайових внесків замовників на розвиток інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста та 184 тис. 59 грн. за 

розміщення зовнішньої реклами на території міста. 

Забудовникам, які мали намір розпочати будівництво об’єктів різного 

функціонального призначення, управлінням містобудування та архітектури 

міської ради підготовлено та видано 29 містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок. 

За звітний період управлінням містобудування та архітектури міської 

ради підготовлено 5 проектів рішень міської ради та 52 проекти рішень 

виконавчого комітету міської ради «Про надання поштових адрес», «Про 

пайовий внесок замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
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інфраструктури міста», «Про розміщення зовнішньої реклами», «Про 

переведення нежитлової будівлі у житловий будинок» та інше. 

Забезпеченість міста містобудівною документацією та наявність 

механізмів в її реалізації надають міській раді можливість задовольняти 

потреби громадян, підприємств та організацій м.Прилуки. 

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 обєктів, 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 

здійснювалися заходи щодо управління майном, яке знаходиться 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. 

До міської ради надійшло 465 (загальна кількість за весь період) звернень 

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 2018 році надано дозвіл на розробку (виготовлення) проекту 

землеустрою щодо відведення 56 земельних ділянок. 

За 2018 рік зареєстровано 61 договір оренди земельних ділянок, з них 40 - 

на продовження терміну дії та 21 новоукладених на загальну суму близько  
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2,5 млн.грн. Надходження до міського бюджету від плати за землю у 2017 році 

склали 29,7 млн.грн, за 2018 рік - 37, 6 млн.грн. 

У звітному періоді укладено договори купівлі-продажу 18 земельних 

ділянок, внаслідок чого до місцевого бюджету надійдуть кошти в сумі  

2704113 грн. 

За 2018 рік через Центр надання адміністративних послуг міської ради на 

розгляд надійшло 859 звернень громадян та суб’єктів господарювання, які 

стосуються вирішення питань управління комунальним майном. 

У результаті спільної роботи відділу комунальної власності міської ради 

та юридичного відділу міської ради на підставі рішення суду за користування 

земельними ділянками без дозвільних документів стягнуто збитки у розмірі  

46 563,54 грн. 

На виконанні у Державній виконавчій службі перебувають справи за 

рішенням судів про стягнення збитків на загальну суму 1 292 445 грн. 

Освіта 

У місті функціонують 13 закладів дошкільної освіти та 1 навчально-

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

виховуються 2162 дитини. 

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. 

Завантаженість закладів дошкільної освіти у місті становить 106 дітей на 

100 місць. 

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку області у 

2018 році відкрито 2 додаткові групи на базі діючих закладів дошкільної освіти. 

Освітній процес у закладах дошкільної освіти забезпечують 303 педагоги, 

з яких з вищою освітою – 243 (80,2 %), не мають вищої освіти – 60 (19,8 %). 

Середня вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти у міській 

місцевості становить: ясельні групи - 30 грн, дошкільні групи – 40 грн. Для 

порівняння у 2017 році: ясельні групи - 23 грн 30 коп., дошкільні групи - 30 грн. 
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У 2018-2019 навчальному році функціонують 12 закладів загальної 

середньої освіти (8 ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2 гімназії, 1 спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформаційних технологій,  

1 навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня – дошкільний заклад № 15» 

з контингентом 5667 учнів. 

Середня наповнюваність учнів у класах  – 25,9 осіб, що на 0,5 більше, ніж 

у минулому навчальному  році. 

У гімназії № 1 імені Георгія Вороного, гімназії № 5 імені Віктора 

Андрійовича Затолокіна, спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 6 з 

поглибленим вивченням інформаційних технологій, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 

працюють 18 класів з поглибленим вивченням предметів, у яких навчається  

501 учень (8,8 % від загальної кількості учнів). Учні поглиблено вивчають 

математику, українську та англійську мови, інформатику. Програма 

поглибленого вивчення предметів виконується повністю. 

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинги 

закладів загальної середньої освіти України. У якості вихідних даних для 

укладання рейтингу були використані результати зовнішнього незалежного 

оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році. 

За рейтингом закладів загальної середньої освіти Чернігівської області 

(без урахування шкіл м.Чернігова) п’ять освітніх закладів міста ввійшли в 

десятку кращих в області: Прилуцька ЗОШ I-III ст. № 7 (3 місце), Прилуцька 

гімназія № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна (5 місце), Прилуцька 

гімназія № 1 імені Георгія Вороного (6 місце), Прилуцька спеціалізована школа  

I-III ст. № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій (8 місце) та 

Прилуцька ЗОШ I-III ст. № 14 (9 місце). Зазначені заклади увійшли і в  

1000 кращих шкіл України з 10977 навчальних закладів країни, посівши 

відповідно: Прилуцька ЗОШ I-III ст. № 7 (285 місце), Прилуцька гімназія № 5 

імені Віктора Андрійовича Затолокіна (626 місце), Прилуцька гімназія № 1 

імені Георгія Вороного (652 місце), Прилуцька спеціалізована школа I-III ст.  
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№ 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій (720 місце) та 

Прилуцька ЗОШ I-III ст. № 14 (812 місце). 

Офіційний звіт та регіональні дані про результати ЗНО-2018 

оприлюднено на сайті українського центру оцінювання якості освіти. 

Керівники навчальних закладів використовують його для аналізу досягнень та 

коригування освітнього процесу з метою покращення результатів у 

майбутньому. 

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів команда учнів міста Прилуки четвертий рік поспіль 

займає друге загальнокомандне місце серед міст, районів та об’єднаних 

територіальних громад Чернігівської області, виборовши у 2017-2018 н.р.  

59 дипломів (64 %), що на 3 дипломи більше, ніж у минулому 2016-2017 н.р. 

Результати участі у IV етапі олімпіад у 2017-2018 н.р - 5 переможців, (2016-

2017 н.р. - 6, 2015-2016 н.р. - 3). 

У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України учні міста Прилуки за три останні роки 

завоювали 34 дипломи: у 2017-2018 н.р. - 12 переможців, 2016-2017 н.р. - 11, 

2015-2016 н.р. - 11. Переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України стала Дорошенко 

Анастасія, учениця 10 класу гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича 

Затолокіна, секція «Українська література». 

З метою заохочення учнів - переможців Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, творчих конкурсів, спортивних змагань 1 червня 2018 року в День 

захисту дітей проведено зустріч міського голови з обдарованими учнями та 

нагороджено грошовою премією 59 учнів та вихованців. Відповідно до міської 

цільової Програми «Підтримка та розвиток учнівської молоді міста на 2016-

2020 роки «Обдарованість» у новій редакції оголошено 5 Стипендіатів 

Прилуцького міського голови та визначено 3 кандидатів для заохочення 

путівкою на оздоровлення. 
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В освітньому процесі закладів загальної середньої освіти міста 

використовуються 22 навчальні комп’ютерні комплекси. 

Кількість учнів на один ПК становить 10,6. Для порівняння у 2017- 

2018 навчальному році - 11,4. 

До мережі Інтернет підключено 100 % закладів загальної середньої 

освіти. 

У 5 закладах загальної середньої освіти функціонують 11 інклюзивних 

класів, в яких навчаються 11 учнів з особливими освітніми потребами. Введено 

11 посад асистента вчителя. Для порівняння у 2017-2018 навчальному році 

функціонувало 7 інклюзивних класів. 

У школах міста навчається 45 дітей, переміщених з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції. 

Підвезення учнів до місць навчання у місті Прилуки здійснюється 

громадським транспортом. 

Освітній процес у закладах загальної середньої освіти здійснюють  

485 педагогічних працівників, з яких 97,7 % з вищою педагогічною освітою за 

відповідною спеціальністю, пенсіонерів 41 (8,5 %). 

З метою забезпечення змістовного дозвілля учнів, попередження 

негативних проявів серед неповнолітніх 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 3038 (53,6 %) вихованців. 

Міською радою затверджено ряд Програм щодо харчування дітей та 

підлітків у закладах загальної середньої освіти міста за рахунок коштів 

місцевого бюджету для учнів: 1-4 класів; із сімей учасників АТО; 7-11 класів, 

один з батьків яких загинув в АТО або помер внаслідок поранення; учнів, що 

зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. 
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Різними видами харчування охоплено 100 % учнів, з них гарячим 

харчуванням – 64 %. 

У 2018 році в місті відпочинковими послугами охоплено 32 % учнів  

1-10 класів (у 2017 році – 37 %). 

Управлінням освіти, 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. На 

функціонування галузі освіти на 2018 рік відповідно до рішення Прилуцької 

міської ради (36 сесія 7 скликання) від 20 грудня 2017 року № 23 «Про бюджет 

міста на 2018 рік» затверджені кошторисні призначення в сумі 162 225 800 грн, 

що становило 85 % від потреби, з них 54 261 800 грн - кошти освітньої 

субвенції, на кінець фінансового року - 177 907 364 грн. 

У 2018 році стартував проект «Нова українська школа». З державного 

бюджету виділено кошти в сумі 1719318,00 грн (70 %), з місцевого -  

731855,00 грн (30 %). На виділені кошти придбано комп’ютерну техніку, 

сучасні меблі та дидактичний матеріал. 

З 1 січня 2018 року підвищено посадовий оклад педагогічним 

працівникам закладів освіти за рахунок державної субвенції на 10 % відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 22 про 

підвищення оплати праці педагогічним працівникам. 

Для підготовки навчальних закладів до нового 2018-2019 навчального 

року використовувались кошти як місцевого бюджету, так і позабюджетні 

кошти. 

На першочергові затрати кожному закладу освіти з місцевого бюджету 

виділено кошти в сумі 476 844 грн від депутатів міської ради. 

Також залучені благодійні та спонсорські кошти в сумі 1 677 850 грн. 

Проведена підписка на періодичне видання на 2018 рік в сумі  

33428,57 грн; на заправку картриджів виділено 10 260,00 грн; на класні 

журнали - 33 300 грн; проплачена послуга «Інтернет» та плата за телефонний 
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зв’язок - 105870 грн; виконані поточні ремонтні роботи на суму 100 800 грн; 

придбано побутову техніку на суму 79450 грн; комп’ютерну техніку та 

телевізори на суму 144 600 грн; меблі для ДЮСШ – 9 000 грн; на вогнегасники 

та протипожежне обладнання – 37857,61 грн та ін. 

У рамках реалізації громадського бюджету та завдяки проекту «Розвиток 

спортивної інфраструктури Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, як запорука розвитку 

спортивних традицій та забезпечення здорового способу життя та розвитку 

дітей міста» встановлено на території школи спортивні тренажери на суму 

347 750 грн. 

За рахунок депутатських коштів із 476844 грн придбані вікна, двері  

(ДНЗ №№ 4, 10, ЗОШ №№ 3, 6, 7, 14, гімназія № 5, ДЮСШ) на 96306 грн; 

будівельні матеріали та фарба (ЗОШ №№ 7, 10, гімназія № 1) - 30388,89 грн, 

лінолеум та ковролін (ДНЗ №№ 3, 27, ЗОШ № 7) - 3099,87 грн.; столи, стільці, 

дошки (ЗОШ №№ 2, 9, 10) - 55000 грн; матеріали для гурткової роботи, 

квадрокоптер, робот-конструктор (ЦНТТМ, СШ № 6) - 15000,00 грн; 

протипожежні щити та обладнання (ЗОШ № 7, гімназія № 1) - 7412,90 грн; 

освітлювальні лампи (ЗОШ № 7, гімназія № 1) - 19196,57 грн; телевізори та 

принтери (ЗОШ №№ 9, 10, НВК № 15) - 17494,00 грн. Проведені роботи по 

облаштуванню воріт хвірткою в гімназії № 5 - 15000,00 грн; розпочато 

асфальтування під’їзних шляхів у ДНЗ № 9 та гімназії № 5. 

За кошти місцевих депутатів в сумі 149000 грн придбано комп’ютерне 

обладнання для шкіл та теплообмінник для ЦТДЮ. За кошти обласного 

депутата Шинкаренко О.М. придбаний телевізор для гімназії № 1. У 2018 році з 

міського бюджету виділені кошти в сумі 82000 грн на придбання посудомийної 

машини та водонагрівача для СШ № 6. Ще за рахунок місцевого бюджету 

придбаний телевізор для ЗОШ № 7 - 11700 грн та плита електрична для  

ЗОШ № 14. За рахунок депутатських коштів зроблений поточний ремонт 

підвісної стелі на суму 31395 грн в ЗОШ № 14. 
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Медицина 

Комунальний заклад «Прилуцький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» рішенням Прилуцької міської ради (44 сесія  

сьомого скликання) № 6 від 26 червня 2018 року був автономізований та 

перетворений в комунальне некомерційне підприємство «Прилуцький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Комунальне некомерційне підприємство «Прилуцький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» (далі КНП) зареєстроване в 

електронній системі, як надавач первинної медичної допомоги. Також 

зареєстровано 23 лікаря загальної практики сімейної медицини. Кожен лікар 

протягом першого півріччя отримав електронний цифровий підпис та мав змогу 

укладати Декларації з пацієнтами на первинну медичну допомогу в електронній 

системі. 

Станом на грудень 2018 року КНП «Прилуцький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» укладено 38 800 декларацій та подано пакет 

документів в 3 хвилю на укладання Договору з Національною службою 

здоров’я України, яка розпочалася з 26 листопада 2018 року. Станом на  

24 грудня 2018 року Договір з НСЗУ знаходиться на стадії підписання. Всі 

попередні процедури по перевірці, уточненню даних вже проведені. Проект 

Договору погоджений сторонами. 

До складу КНП «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» входить 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які 

знаходяться в різних мікрорайонах міста для максимального наближення до 

населення: 

- АЗПСМ № 1 по вул.Гвардійській, 88/2 – обслуговує 4789 населення; 

- АЗПСМ № 2 по вул.Костянтинівській, 185 - обслуговує  

7054 населення; 

- АЗПСМ № 3 по вул.Земській, 7 - обслуговує 7885 населення; 

- АЗПСМ № 4 в/м № 12 - обслуговує 3371 населення; 
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- АЗПСМ № 5 по вул.Київській, 56 - обслуговує 5936 населення та по 

вул.Шевченка, 107 - обслуговує 4805 населення; 

- АЗПСМ № 6 по вул.Земській, 7 - обслуговує 12706 населення. 

В амбулаторіях надається первинна медична допомога в т.ч. невідкладна 

на прийомі лікарів загальної практики сімейної медицини та за місцем 

перебування пацієнтів. 

Кожна амбулаторія загальної практики сімейної медицини оснащена 

згідно Примірного табеля, затвердженого наказом МОЗ № 148 від 26 січня  

2018 року, а саме: достатньою кількістю, відповідно до штатної чисельності 

працівників, тонометрами, фонендоскопами, термометрами, пульсоксиметрами, 

сумками-укладками для лікарів та медсестер, швидкими тестами для 

визначення глюкози крові, ВІЛ, вірусних гепатитів, інфаркту міокарду. Також 

кожна амбулаторія загальної практики сімейної медицини забезпечена  

ЕКГ-апаратом, холодильником, малим хірургічним набором, ото – та 

офтальмоскопами, медичними та офісними меблями, постільною білизною, 

пральними машинами. Забезпечення здійснювалося у 2018 році за рахунок 

коштів медичної субвенції та становить 822 176,88 грн. 

Кожна амбулаторія протягом року забезпечувалась достатньою кількістю 

лікарських засобів та медичним обладнанням для надання якісної та в повному 

обсязі первинної медичної допомоги в т.ч. невідкладної. На ці цілі витрачено 

444 312,57 грн медичної субвенції. 

Кожна амбулаторія загальної практики сімейної медицини під’єднана до 

Internet, кожна бригада ПМД (лікар та 1 чи 2 медсестри) мають ПК з БФУ.  

16 комп’ютерів та 18 БФУ придбані у 2018 році за кошти медичної субвенції 

(260 116,82 грн). 

У 2018 році проведено поточних ремонтів амбулаторій за кошти 

депутатських повноважень (депутат Латиш С.В. - 50 000,00 грн) та кошти 

медичної субвенції: 
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- АЗПСМ № 1 по вул.Гвардійській, 88/2 - поточний ремонт даху, 

установка двох вікон, зовнішніх дверей, утеплення фасаду, поточний ремонт 

ливневої каналізації та електропроводки; 

- АЗПСМ № 2 по вул.Костянтинівській, 185 - поточний ремонт 

кабінетів із встановленням 1 вікна, внутрішніх та зовнішніх дверей, поточний 

ремонт навісу, заміни частково каналізаційної мережі та електропроводки, 

встановлення бойлера для нагрівання води; 

- АЗПСМ № 3 по вул.Земській, 7 - поточний ремонт кабінетів 

прийому, ординаторської, коридору з заміною внутрішніх дверей, заміни 

частково каналізаційної мережі та електропроводки. Встановлення бойлера для 

нагрівання води; 

- АЗПСМ № 4 в/м № 12 - поточний ремонт кабінету прийому; 

- АЗПСМ № 5 по вул.Шевченка 107 - поточний ремонт кабінетів 

прийому з заміною вікон, частково мережі каналізації та електропроводки, 

встановлення бойлера для нагрівання води; 

- АЗПСМ № 5 по вул.Київській, 56 - поточний ремонт навісу, 

поточний ремонт кабінету прийому. 

Всього закуплено матеріалів та виконано робіт на суму 772 470,60 грн 

(кошти медичної субвенції). 

Пільгова категорія населення, що становить 17511 чол., забезпечувалася 

лікарськими засобами під час амбулаторного лікування в рамках міської 

Програми «Медико-соціальне забезпечення пільгових та соціально 

незахищених верств населення на 2018 рік», яка була затверджена рішенням 

міської ради (36 сесія 7 скликання) від 20 грудня 2017 року № 5. 

Затверджений річний обсяг коштів становив 670 000,00 грн міського 

бюджету. Виписано пільгових рецептів 6 412, з них відпущено аптекою № 190 

КП «Ліки України», яка стала переможцем конкурсу, 3123. 

Протягом першого півріччя КНП «Прилуцький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» реалізовував Урядову Програму «Доступні ліки», 

яка спрямована на часткове відшкодування вартості лікарських засобів при 
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захворюваннях на цукровий діабет, бронхіальну астму та серцево-судинні 

захворювання. Річна сума коштів даної Програми на м.Прилуки становила 

1 404 000,00 грн. За півроку лікарями було виписано 28 789 рецептів, з них 

відпущено аптечними закладами 25 722. Кількість осіб, які отримали лікарські 

засоби в першому півріччі 2018 року – 12 018. Вартість відпущених лікарських 

засобів аптечними закладами становила 903 067,14 грн. 

Комунальне некомерційне підприємство «Прилуцька міська 

дитяча лікарня» Прилуцької міської ради 

 У 2018 році фінансування закладу здійснювалося за рахунок медичної 

субвенції та за рахунок місцевого бюджету. За рахунок коштів медичної 

субвенції здійснювалися видатки по виплаті заробітної плати, витрати на 

матеріали, предмети, обладнання та інвентар, медикаменти, послуги з 

харчування та оплата послуг (крім комунальних), відрядження. Загальна сума 

медичної субвенції на 2018 рік становить 8 851 331,76 грн. За рахунок коштів 

місцевого бюджету здійснюється оплата комунальних послуг (загальна сума за 

2018 рік становить 1 321 329,00 грн). 3 279 000,00 грн витрачено на оплату 

заробітної плати медичних працівників. Також за кошти місцевого бюджету 

здійснені виплати по міських цільових програмах: 

 - міська цільова Програма «Цукровий діабет на 2018 рік» (виділено 

та використано 200 000,00 грн); 

 - міська цільова Програма «Медико-соціальне забезпечення 

пільгових та соціально незахищених верст населення на 2018 рік» (виділено 

150 000,00 грн, використано 149695,55 грн). 

 Для забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими 

засобами виділено та використано 50 000,00 грн. За рахунок депутатських 

коштів, в сумі 25 000,00 грн облаштовано вхід до стаціонарного корпусу 

пандусом для людей з обмеженими руховими можливостями. 

 У вересні 2018 року відбулася реорганізація закладу з комунального 

закладу охорони здоров’я в комунальне некомерційне підприємство. У зв’язку з 

цим заклад змінив свій статус з розпорядника коштів на одержувача коштів. 
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Отримано ліцензію на здійснення медичної практики та надання медичних 

послуг дитячому населенню; створено окремий підрозділ надання первинної 

медичної допомоги, у складі якого працюють 12 лікарів-педіатрів та  

15 медичних сестер. На кінець року лікарями-педіатрами підписано  

8367 декларацій та подано документи до Національної Служби Здоров’я 

України для підписання договору. 

У закладі продовжує функціонувати педіатричне стаціонарне відділення, 

розраховане на 40 ліжок. Є своя клініко-діагностична лабораторія, 

фізіотерапевтичне відділення, рентгенологічний кабінет, кабінет ультразвукової 

діагностики. Комунальне некомерційне підприємство «Прилуцька міська 

Дитяча лікарня» Прилуцької міської ради також надає медичні послуги 

закладам освіти міста. 

Комунальний лікувально-профілактичний заклад  

«Прилуцька центральна міська лікарня» 

КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» є багатопрофільною 

об’єднаною з поліклінікою лікарнею, розрахованою на 315 ліжок цілодобового 

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. 

За 2018 рік у стаціонарних відділеннях КЛПЗ «Прилуцька центральна 

міська лікарня» проліковано 10 165 хворих, проведено 3215 операцій, прийнято 

704 пологів. 

Фінансово-економічна діяльність 

На утримання закладу КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» за 

2018 рік фактично використано бюджетних коштів – 62 млн 726,3 тис.грн 

(місцевий бюджет 26 112,5 тис.грн, державна субвенція 36 613,8 тис.грн). З них 

видатки на заробітну плату становлять 74,9 % усіх коштів. На заробітну плату 

використано 46 млн. 974,2 тис.грн (місцевий бюджет 15 544,0 тис.грн, державна 

субвенція 31 430,2 тис.грн). 
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Середня заробітна плата у лікарів – 5972,07 грн ( 5361,8 грн у 2017 році), 

у середнього медичного персоналу – 4229,57 грн (3414,20 грн у 2017 році). 

Видатки на енергоносії становлять 11,6 %, харчування – 1,9 %, 

медикаменти – 2,0 % усіх кошторисних призначень. 

Вартість харчування на 1 ліжко день складає 15,43 грн, на медикаменти – 

8,05 грн. 

За 2018 рік залучено позабюджетних коштів на суму 1 674,2 тис.грн, з 

них: 

- платні медичні послуги (медичні огляди) – 1 145,8 тис.грн; 

- орендна плата – 100,2 тис.грн; 

- відшкодування страхових виплат за договорами добровільного 

медичного страхування – 326,3 тис.грн; 

- допомога будівельними матеріалами, медикаментами та медичним 

обладнанням на суму 101,9 тис.грн. 

За 2018 рік на безкоштовне та пільгове амбулаторне лікування хворих 

використано 170,0 тис.грн (виключно кошти місцевого бюджету). На 

забезпечення хворих інсуліном витрачено 2 912,0 тис.грн (з них 1 878,7 тис.грн 

за кошти місцевого бюджету). 

Матеріально-технічне забезпечення 

За кошти спеціального фонду міського бюджету придбано обладнання та 

апаратури на загальну суму 82,3 тис.грн: 

- світильник операційний безтіньовий (1 шт.) на суму 19,1 тис.грн; 

- мікроскоп бінокулярний (1 шт.) на суму 12,0 тис.грн; 

- стимулятор нервовий (1 шт.) на суму 30,3 тис.грн; 

- стерилізатор (2 шт.) на суму 20,9 тис.грн. 

За кошти загального фонду міського бюджету придбана холодильна спліт 

система на суму 71,5 тис.грн. 

За кошти спеціального фонду лікарні придбано обладнання та апаратури 

на загальну суму 170,0 тис.грн: 

- електрокардіограф (2 шт.) на суму 45,9 тис.грн; 
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- аквадистилятор (1 шт.) на суму 16,7 тис.грн; 

- комплект меблів для керівника (1 шт.) на суму 9,9 тис.грн; 

- комп’ютерне обладнання на суму 60,4 тис.грн; 

- світильник операційний безтіньовий (2 шт.) на суму 37,1 тис.грн. 

Комунальне підприємство  

комбінат шкільного харчування «Шкільний» 

Комбінат шкільного харчування «Шкільний» належить до комунальної 

власності міста Прилуки Чернігівської області, заснований у 1992 році. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників комбінату – 125 чоловік. 

КП КШХ «Шкільний» визнаний переможцем тендерних процедур 

закупівель послуг харчування закдадів управління освіти Прилуцької міської 

ради та медичних закладів, із замовниками послуг харчування укладені 

договори. 

Річна сума закупівель з управлінням освіти Прилуцької міської ради 

становила 21 351 265 грн, фактично надано послуг на суму 18 845 323,00 грн, 

або 88,3 %. Харчування учнів у шкільних їдальнях здійснювалось на основі 

примірного раціонального меню, розробленого згідно із затвердженими 

нормами харчування: сніданок – 14,50 грн, обід – 16,50 грн. Споживання білків, 

жирів, углеводів збалансоване, відповідає нормативній калорійності раціону. 

Послугами шкільних їдалень користувалися 90 % учнів (гаряче та додаткове 

харчування). Охоплено гарячим харчуванням 4335 учнів, або 76,7 %. 

Безкоштовно (за кошти бюджету міста) гарячим харчуванням забезпечувались: 

сніданками – 2130 учнів, обідами – 525 учнів. 

Додаткове харчування учнів згідно із затвердженим асортиментом 

організовано через кухні. Продукція, що реалізується, різноманітна, 

доброякісна, безпечна для вживання та користується попитом у дітей. В її 

складі борошняні кондитерські та булочні вироби дитячого асортименту 

кондитерського цеху комбінату, кулінарні вироби власного виробництва, гарячі 

напої, соки тощо. 
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Улітку 2018 року було організовано в три зміни харчування 1698 дітей у 

таборах з денним перебуванням на базі 10-ти шкіл, НВК № 15, закладу 

дошкільної освіти № 27 та ЦТДЮ, що дало можливість значно зміцнити 

здоров’я дитини, підвищити захисні сили його організму. Витримані вимоги до 

повноцінного збалансованого харчування дітей, створені умови для 

задоволення потреб кожної дитини у високоякісному та безпечному харчуванні 

на достатньому рівні. 

Харчування дітей у закладах дошкільної освіти трьохразове, 

здійснювалось за погодженим примірним двотижневим меню, 

диференційованим за віковими категоріями. Визначені оптимальні 

середньоденні витрати продуктів згідно з чинними нормами харчування, при 

яких витримуються необхідні об’єми відпущених страв, калорійність раціону 

(складає 90 % від нормативної), асортимент страв не повторюється протягом  

20 днів. Згідно із мережею, спискова чисельність у закладах дошкільної освіти 

та НВК № 15 складала 2108 дітей, середньоденне харчування – 1311 дітей, або 

62,2 %. Вартість харчування дітей дошкільного віку (садочки) – 40,00 грн; дітей 

раннього віку – 30,00 грн. Батьківська плата за харчування у закладах 

дошкільної освіти становила 60 % денної вартості. 

Загальна сума коштів згідно договору на надання послуг харчування та 

додаткової угоди з КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» становила 

1 513 203,00 грн, фактично надано послуг на суму 1 272 206,00 грн, або 84,1 %. 

Комбінат забезпечував лікувальним дієтичним харчуванням необхідного 

об’єму раціону та дієт, враховуючи затверджені натуральні норми харчування 

хворих дітей у комунальному некомерційному підприємстві «Прилуцька міська 

дитяча лікарня», річна сума закупівель становить 349 432,00 грн, фактично 

надано послуг на суму 236 384,00 грн, або 67,6 %. Послуги їдалень надавались 

якісні та вчасні. Претензії та зауваження замовників по виконанню умов, 

вказаних у договорі, не надходили. Середньоденні витрати продуктів в раціон 

хворих оптимальні, при виготовленні продукції витримуються необхідні умови 
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санітарного режиму та технології приготування страв. Заявка на харчування та 

контроль якості готової продукції щоденно здійснювались дієтслужбою лікарні. 

Більшу частину продукції власного виробництва при організації 

додаткового харчування через обідні зали їдалень шкіл, буфетів лікарень 

складали борошняні булочні та кондитерські вироби кондитерського цеху 

комбінату, який працював цілодобово з потужністю 390 000 одиниць у рік. 

Випуск власної продукції по кондитерському цеху у 2018 році становив  

1 999 324,00 грн. Щоденний асортимент кондитерського цеху – 17 найменувань 

булочних та кондитерських виробів. Кухарі, кондитери та працівники, що 

зайняті організацією харчування дітей у закладах управління освіти, мають 

досвід роботи, високу професійну підготовку і при виготовленні продукції 

забезпечують дотримання санітарних норм та технології приготування страв, 

виробів. 

Розуміючи важливість поставлених перед комбінатом завдань, 

технологічною службою комбінату у 2018 році намічені та вжиті нові 

альтернативні шляхи з організації харчування у закладах управління освіти. 

 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 закладу дошкільної освіти № 29 по 

приготуванню вареників, з метою популяризації професії кухаря; 

- анкетування серед учнів ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 «Я обираю улюблену 

страву», з метою включення у сезонне меню улюблених страв; 

- розроблено та впроваджено у виробництво 11 фірмових страв та 

кондитерських виробів; 

- підвищено та присвоєно кваліфікаційні розряди кухаря  

9 працівникам комбінату. 
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Фінансово-економічна діяльність та матеріально-технічне забезпечення 

За 2018 рік отримано прибуток у розмірі 77 000,00 грн. Найбільше 

вплинув на позитивний результат випуск продукції кондитерського цеху. 

Комбінатом сплачено податків у сумі 1 765 077,00 грн у повному обсязі та в 

терміни, встановлені чинним законодавством. Згідно рішення Прилуцької 

міської ради (42 сесія 7 скликання) від 23 квітня 2018 року № 14  

КП КШХ «Шкільний» виділено 70 000,00 грн на поповнення Статутного 

капіталу. Ці кошти використані для придбання обладнання для кондитерського 

цеху в сумі 39 486,00 грн (котел настінний одноконтурний Nova Florida 

28 800,00 грн, водонагрівач Atlantic 6 890,00 грн, бак Zilmet 936,00 грн, насос 

циркулярний «Спрут» 2 860,00 грн) та в сумі 30 514,00 грн для ремонту мереж 

опалення та водопостачання. Також на суму 74 131,00 грн проведено ремонтні 

роботи кондитерського цеху за власні кошти. Для потреб цеху придбана 

пральна машина Indesit вартістю 5 880,00 грн та комп’ютер, ціна якого  

7 624,00 грн. На ремонт автотранспорту витрачено 49 642,00 грн. Для їдалень 

шкіл та харчоблоків закладів дошкільної освіти міста придбано холодильного 

обладнання на суму 87 095,96 грн та кухонного інвентарю на суму  

83 696,93 грн. Працівникам комбінату закуплено санітарний одяг на суму 

19 350,00 грн та дезінфікуючі та миючі засоби на суму 17 000,00 грн. 

Робота з дітьми та молоддю 

Одним із найважливіших стратегічних завдань органів місцевого 

самоврядування 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 відділу сім’ї, молоді та спорту міської ради. 

У місті Прилуки здійснюється необхідна робота, спрямована на забезпечення 

організованого оздоровлення та відпочинку дітей. 

Для фінансового забезпечення відпочинкової кампанії 2018 року з 

міського бюджету використано 677,7 тис.грн бюджетних коштів. 
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Відділом сім’ї, молоді та спорту міської ради постійно проводиться 

робота щодо консультування мешканців міста Прилуки про порядок 

оформлення необхідних документів багатодітними сім’ями. Станом на даний 

час у місті зареєстровано 205 багатодітних сімей, у яких виховуються 696 дітей. 

У 2018 році 3399 дітей отримали послуги з оздоровлення та відпочинку, з 

них 2214 дітей пільгових категорій. 

Пришкільні табори міста відвідало 1672 дітей, з яких 1054 дітей 

пільгових категорій, які отримали відпочинкові послуги за рахунок міського 

бюджету, та 618 дітей відпочило за батьківську плату. 

Дітям пільгових категорій були надані путівки до таких закладів 

відпочинку та оздоровлення за межами Чернігівської області, як державні 

підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» у місті Одеса  

(10 путівок), «Міжнародний дитячий центр «Артек» у Київській області  

(5 путівок), заклад відпочинку та оздоровлення «Сонячний берег» у Одеській 

області (14 путівок) та заклад відпочинку та оздоровлення у Херсонській 

області в місті Скадовськ (4 путівки). 

У межах області надано путівки до таких закладів оздоровлення та 

відпочинку, як «Дивосвіт» (1 путівка), «Електронік» (17 путівок), який відновив 

свою діяльність у 2018 році, та до санаторію «Пролісок» (124 путівки). Також 

через КНП «Прилуцька міська дитяча лікарня» Прилуцької міської ради 

надаються путівки до спеціалізованих закладів Міністерства охорони здоров’я 

України (64 путівки). 

За рахунок коштів міського бюджету відповідно до міської цільової 

Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей міста Прилуки на 2016- 

2020 роки» надано 27 тис.грн, на які придбано 3 путівки до дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку «Лазурна райдуга» для дітей, які були відібрані 

комітетом по визначенню кандидатів на заохочення, як переможців 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, обласних та 

Всеукраїнських змагань. 
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У 2018 році народним депутатом України Дмитренком О.М. надано  

80 путівок до дочірнього підприємства оздоровчо-спортивного табору  

«Медик-2» державного університету медицини і фармації ім.Ніколая 

Тестеміцану» у смт.Сергіївка Одеської області для дітей пільгових категорій. 

Протягом 2018 року відділом сім’ї, молоді та спорту міської ради 

організовано та проведено ряд загальноміських заходів. 

У рамках відзначення 100-ї річниці подвигу Героїв Крут з метою 

національно-патріотичного виховання молоді міста Прилуки 29 січня 2018 року 

організовано поїздку представників громадських організацій та студентської 

молоді до Меморіального комплексу «Пам’яті Героїв Крут» (с.Пам’ятне 

Борзнянського району). 30 січня 2018 року у сесійній залі міської ради відбувся 

круглий стіл на тему: «За Україну, за її волю...», присвячений бою під Крутами. 

Представництвом міжнародної громадської організації «Кампанія А21 - 

відміна несправедливості у 21 сторіччі» у сесійній залі Прилуцької міської ради 

19 березня 2018 року проведено навчання за програмою «Протидія торгівлі 

людьми». Захід організовано для соціальних педагогів та психологів закладів 

загальної середньої освіти та вищих навчальних закладів міста. 

26 березня 2018 року у спортивній залі Прилуцької гімназії № 5 

ім. В.А.Затолокіна відбувся третій турнір з українських національних бойових 

мистецтв «Козацький герць ім.Валентина Бойка», в якому вже традиційно 

брали участь команди закладів загальної середньої освіти міста та команда  

ГО «Прилуцький козацький курінь ім.Івана Сірка». Захід проведено з метою 

ушанування пам’яті загиблих учасників АТО та національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді міста. 

Недержавною неприбутковою організацією «Центр розвитку місцевого 

самоврядування» 28 березня 2018 року проведено семінар-тренінг «Управління 

проектним циклом – від ідеї до звітності» щодо написання проектів та участі у 

грантових програмах представників молоді. 

31 березня 2018 року з нагоди відзначення Дня сміху проведено Кубок 

гумору за учасню студентської молоді Прилуцького гуманітарно-педагогічного 
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коледжу ім.І.Я.Франка, Прилуцького медичного училища, Прилуцького 

агротехнічного коледжу та команди Молодіжного центру ГО «Українська 

громадська рада». 

10 квітня 2018 року відбулася урочиста церемонія проводів на строкову 

службу до Збройних Сил України дев’яти юнаків. 

У рамках святкування Миколиного ярмарку 26 травня 2018 року на алеї 

імені Любові Забашти було розміщено Мистецьку алею, де можна було 

придбати книги місцевих авторів, познайомитися із творчістю прилуцьких 

художників, взяти участь у створенні творчого панно «Прилуки в дитячих 

долонях» та творчому перфоменсі. 

На майданчику біля пам’ятника Т.Г.Шевченку організовано виставку 

«Прилуки театральні» та виставку дитячих малюнків «Театр очима дітей». 

У парковій зоні міського Будинку культури на літньому майданчику 

організовано молодіжний простір «Молодіжний ART-пікнік», під час 

проведення якого представники молоді мали можливість реалізувати свої 

таланти, продемонструвати свої вміння та вподобання. 

27 травня відбувся родинний фестиваль «Щаслива родина міста 

Прилуки» та проведено спортивні змагання «Спортивна родина - міцна 

Україна», присвячені Міжнародному дню сім’ї. 

До Дня захисту дітей 1 червня в сесійній залі Прилуцької міської ради 

відбулася офіційна зустріч міського голови Попенко О.М. із учнями закладів 

загальної середньої освіти, вихованцями позашкільних закладів міста, які брали 

участь протягом 2017-2018 навчального року в інтелектуальних змаганнях, 

спортивних турнірах, творчих конкурсах. Одноразову грошову винагороду 

отримали 59 учнів та вихованців-переможців ІІІ етапу Всеукраїнських 

предметних олімпіад, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів, турнірів, змагань. Також було оголошено 

стипендіатів Стипендії Прилуцького міського голови. 
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З нагоди відзначення у місті Прилуки Дня молоді 21 червня 2018 року в 

сесійній залі міської ради відбувся круглий стіл «Молодіжна ініціатива» за 

участю представників активної учнівської та студентської молоді, громадських 

організацій, молодіжного центру ГО «Українська Громадська Рада», 

спортивного та творчого активу міста. 

З 21 по 23 червня 2018 року команда з м.Прилуки брала участь у 

обласному заході «Молодіжне наметове містечко «ТАМ» - Територія активної 

молоді». Команда отримала Грамоту Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської обласної державної адміністрації за II місце у квесті та за ІІІ місце 

у спортивній грі. 

У рамках відзначення Дня Конституції України, на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 743-р 

«Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки» та з метою 

сприяння розвитку дитячої творчості, активізації потенціалу дітей та 

формування національно-патріотичної свідомості молоді з 10 квітня 

проводився Всеукраїнський конкурс плакату «Я - Україна!». Організатором 

конкурсу були Міністерство молоді та спорту України та «Волонтерський рух 

«Батальйон Сітка». Двоє вихованок Центру творчості дітей та юнацтва 

Прилуцької міської ради визнані лауреатами зазначеного конкурсу. 

Нагородження переможців відбулося 22 червня 2018 року у Національній 

бібліотеці України імені Ярослава Мудрого. 

23 червня у рамках святкування Дня молоді відбувся велопробіг «Молодь 

за здоровий спосіб життя» та турнір з пляжного волейболу. 

24 червня 2018 року у центральній частині міста відбулося урочисте 

святкування Дня молоді. Розпочалися заходи з історично-природничого квесту 

«Прилуки - моя Україна», у якому взяли участь 2 команди студентської молоді. 

На Центральній площі міста о 18.00 розпочалася урочиста концертна програма, 

під час якої було нагороджено Почесними грамотами виконавчого комітету 

Прилуцької міської ради та Подяками міського голови представників активної 
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молоді у таких номінаціях, як: «Гідність і честь», «Нова генерація», «Честь 

професії», «Новий вимір», «Олімпійська зміна», «Гордість нації» та «Душа, 

віддана громаді». 

27 червня 2018 року з нагоди відзначення Дня Конституції України біля 

пам’ятника Т.Г.Шевченку відбувся урочистий захід «Живи моя державо, 

процвітай мій рідний краю!» та покладання квітів до пам’ятника Кобзарю і 

пам’ятного знака воїнам АТО, які загинули за незалежність України. 

У рамках святкування Дня прапора України 23 серпня 2018 року вібулося 

урочисте вручення паспортів громадянам України. 

До Дня незалежності у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі 

імені І.Я.Франка проведено круглий стіл за участю студентської молоді міста 

«Гордість твоя, Україно». 23 серпня 2018 року студентами вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації переглянуто документальний фільм «Січ». 

24 серпня відбувся велопробіг з екскурсійним відвідуванням музею-

садиби М.Костомарова у с.Дідівці Прилуцького району «Під прапором сонця і 

неба». 

У пологовому відділенні КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» 

проведено акцію «Народжені незалежними», присвячену Дню незалежності 

України, під час якої були вручені подарунки породілі та новонародженій 

дитині безпосередньо 24 серпня. 

8 вересня 2018 року на міському стадіоні «Супутник» відбулися 

урочистості з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту. В рамках 

свята вперше проводилася міська Спартакіада серед громадських організацій. 

Представлені змагання з міні-футболу, паркового волейболу, шашок, 

настільного тенісу, бадмінтону, перетягування канату та армспорту.  

12 вересня 2018 року на стадіоні «Супутник» проведено міський етап 

національно-патріотичного заходу «Я – патріот». 

27 вересня у виставковому залі Прилуцького краєзнавчого музею 

ім. В.І.Маслова відбулася краєзнавча година «Мандруємо разом» з нагоди 

відзначення Всесвітнього дня туризму. 
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У рамках святкування Воздвиженського ярмарку 29-30 вересня 2018 року 

студентами проведено флешмоб «Барвиста Україна» на Центральній площі 

міста. Вищі навчальні заклади взяли участь у конкурсі «Український борщ 

смачний!» у рамках Всеукраїнського відкритого фольклорного фестивалю 

«Співоче поле». Учнями та викладачами закладів загальної середньої освіти 

проведено фудфест (фестиваль їжі) «Щедра осінь – смачна осінь». 

30 вересня 2018 року у парковій зоні Міського Будинку культури 

відбулися веселі спортивні забави за участю спортивних сімей міста. 

До Дня захисника України та Дня українського козацтва для студентів 

вищих навчальних закладів міста проведено розважальну програму «З глибин 

сторіч козацький клич». 

З нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 18 жовтня у 

місті Прилуки відбулася загальнонаціональна інформаційна кампанія, метою 

якої є привернення уваги до проблеми торгівлі людьми. 

У рамках проведення Європейського тижня місцевої демократії  

19 жовтня 2018 року відділом сім’ї, молоді та спорту міської ради проведено 

круглий стіл з лідерами учнівського та студентського самоврядування 

«Розвиток місцевої демократії: європейський вектор», на якому обговорено 

шляхи участі молоді у місцевому самоврядуванні.  

14 листопада у міському Будинку культури відбулися урочистості з 

нагоди Міжнародного дня студента.  

21 листопада 2018 року з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи у 

сесійній залі Прилуцької міської ради відбулася бесіда та перегляд 

документального фільму «Зима у вогні» для студентської молоді. 

27 листопада 2018 року в рамках проведення щорічної акції «16 днів 

проти насильства» у спортивній залі Прилуцької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІ ступенів відбулася товариська зустріч з настільного тенісу 

серед учнів зазначеної школи-інтернату та представників Молодіжної ради. 

29 листопада 2018 року відбувся квест для активної учнівської та 

студентської молоді, представників Молодіжної ради «По дорослому про ВІЛ 
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та СНІД», у рамках відзначення 1 грудня Всесвітнього дня боротьби з 

ВІЛ/СНІДом. Спеціалістами кабінету «Довіра» проведено роз’яснювальну 

роботу щодо проблемних питань ВІЛ/СНІДу серед молоді. 

У 2018 році відділ сім’ї, молоді та спорту міської ради працював над 

реалізацією заходів, передбачених  міською цільовою Програмою підтримки 

сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми у місті 

Прилуки на період до 2020 року та  міською Програмою «Молодь м.Прилуки» 

на 2016-2020 роки. 

Фізична культура та спорт 

У 2018 році почала реалізовуватися міська цільова Програма «Розвиток 

фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки», яка спрямована на залучення 

усіх верств населення міста до регулярних занять фізичною культурою і 

спортом, формування здорового способу життя, досягнення високих 

спортивних результатів на змаганнях різних рівнів. 

У місті діє позашкільний навчальний заклад Дитячо-юнацька спортивна 

школа, в якому функціонують відділення футболу, волейболу, легкої атлетики 

та шахів і займаються 360 спортсменів; у секціях пішохідного туризму та 

айкідо при Центрі творчості дітей та юнацтва займається 84 дитини. 

На 51 черговій сесії Прилуцької міської ради 7 скликання ухвалено 

рішення про відкриття відділення боксу у Дитячо-юнацькій спортивній школі. 

Протягом 2018 року відділ сім’ї, молоді та спорту міської ради спільно з 

управлінням освіти міської ради, Дитячо-юнацькою спортивною школою, 

фізкультурно-спортивним товариством «Спартак», федераціями з видів спорту 

провів більше 60 спортивно-масових заходів: відкритий Кубок міста з 

волейболу серед чоловіків, міжобласний шаховий турнір, присвячений пам’яті 

Героїв Небесної Сотні, турнір з настільного тенісу пам’яті О.Д.Мусійченка, 

відкритий Кубок міста Прилуки з пішохідного туризму, відкритий Кубок міста 

з пляжного волейболу, змагання «Мама, тато і я – спортивна сім’я», у рамках 

проведення сімейного свята «Шаслива родина», відкриту міську Спартакіаду 

серед дітей та молоді з особливими потребами, відкритий чемпіонат міста з 
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легкоатлетичного кросу, регіональний турнір з футболу; відкритий чемпіонат 

міста з баскетболу серед учнівської та студентської молоді за участю збірної 

учнівської команди смт.Варва та м.Ніжин; до Дня молоді та Дня Конституції 

України проведено турнір з пляжного волейболу, велопробіг «Молодь за 

здоровий спосіб життя» та відкритий чемпіонат міста з армспорту; 

започатковано та проведено турнір з пляжного волейболу «Батьки та діти», 

присвячений Дню захисту дітей; до Дня незалежності України проведено 

турнір з пляжного волейболу та велопробіг «Під прапором сонця та неба»; 

змагання з настільного тенісу, присвячені Дню захисника України; відкритий 

Кубок міста з волейболу серед дівчат 2007 р.н.; змагання з волейболу серед 

дівчат, присвячені Міжнародному Дню студента; регіональний турнір з 

настільного тенісу, присвячений Дню Збройних сил України; змагання з міні-

футболу, присвячені Всесвітньому дню футболу; змагання з легкої атлетики 

серед школярів у приміщенні, присвячені новорічним святам; відкритий кубок 

міста з волейболу серед ветеранів. 

Поширюючи ідеї олімпізму, підтримуючи розвиток олімпійського руху, 

пропаганди здорового способу життя, в місті організовано та проведено міські 

заходи: 

- спільно з обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх» проведено фізкультурно-оздоровчий захід «Хто ти, майбутній 

олімпієць»; 

- у рамках Олімпійського дня проведено: «Олімпійський забіг на 

400 м», змагання з легкої атлетики на дистанції 100 м, 400 м та естафетного бігу 

4х100 м; товариську зустріч з футболу між юними футболістами ДЮСШ та 

ДЮФШ «Європа»; керівниками секції пішохідного туризму ЦТДЮ 

організовано майстер-клас з проходження смуги перешкод; 

- у рамках проведення Всеукраїнського олімпійського уроку та 

олімпійського тижня проведені: олімпійські уроки за участю провідних 

спортсменів міста у навчальних закладах міста, змагання з футболу, паркового 
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волейболу, шахів, настільного тенісу, відкритий командний турнір з великого 

тенісу; 

- у рамках святкування Дня фізичної культури і спорту на міському 

стадіоні проведено: свято спорту під гаслом «Спорт єднає усіх», відкритий 

Олімпійський урок та Спартакіаду серед громадських організацій. 

2018 рік відзначився значними здобутками спортсменів міста на 

обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Зокрема: збірна команда з 

легкої атлетики – срібний призер зимового чемпіонату області з легкої атлетики 

в приміщеннях та чемпіонату області з легкої атлетики; Катерина Рогова – 

призерка чемпіонату та Кубку України з боксу серед жінок; Андрій Гребенюк – 

чемпіон України з настільного тенісу серед юнаків; армспортсмени міста –

призери всеукраїнських змагань; Нога Роман – чемпіон України з легкої 

атлетики серед юнаків; Сальна Вероніка – переможниця Всеукраїнських 

змагань з легкої атлетики; Христюк Володимир та Озерський Олександр – 

чемпіони України з біатлону серед юнаків; Дельцева Євгена та Романченко 

Анна – чемпіони області з шахів. 

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 23 вересня 2018 року 

№ 256 будівництво футбольного поля зі штучним покриттям у м.Прилуки 

включено до бюджетної Програми «Будівництво футбольних полів зі штучним 

покриттям в регіонах України» (співфінансування міського та державного 

бюджетів 55 % та 45 %). У 2018 році надійшли кошти державної субвенції в 

розмірі 706 тис.грн на будівництво «Західної» трибуни міського стадіону. 

Культура 

Місто Прилуки має давні мистецькі традиції та високий творчий 

потенціал. 

Так, у 2018 році відділ культури і туризму Прилуцької міської ради став 

учасником воркшопу «Культура як метод суспільних змін», Всеукраїнського 

семінару «Молодіжна політика в Україні: партнерство та перспектива 

розвитку», Першого міжнародного ярмарку грантів у сфері культури. 
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Начальник відділу культури і туризму Прилуцької міської ради на конкурсній 

основі стала одним із 100 учасників проекту, який реалізує Goethe-Institut в 

Україні у співпраці з Міністерством культури України «Cultural Leadership 

Academy» (Академія культурного лідера), що направлений на проведення 

реалістичного аналізу специфічних культурних ресурсів та потенціалу місцевих 

громад, виявлення локальних та регіональних синергій, а також на розробку 

концепцій та принципів культурного й економічного розвитку малих міст та 

провінцій, налагодження мережевих зв’язків між ними та представниками 

туризму, локальної економіки та інших інтересів. Також взято участь у розробці 

грантової заявки у Culture Bridges - проект національної співпраці «Відкрий 

себе, відкрий свій світ» (у співпраці з м.Ізюм Харківської обл.) 

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 208 чоловік. 

У закладах культури функціонує 54 колективи, 13 з яких носять звання 

«народний» та «зразковий». 

З метою утвердження статусу міста Прилуки як культурного центру 

обласного та Всеукраїнського рівнів, наше місто стає фестивальним. 

Організовано ряд фестивалів:  

 - ХVІІ Міжнародний молодіжний фестиваль «Мистецькі барви»; 

 - Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва «Свято 

танцю»; 

 - відкритий Всеукраїнський фестиваль акторської майстерності 

ім. М.Яковченка; 

 - у рамках Воздвиженського ярмарку – Всеукраїнський фольклорний 

фестиваль «Співоче поле» за участю фольклорних колективів з різних областей 

України: Чернігівської, Полтавської, Київської, Сумської, Черкаської та 

Житомирської; 
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 - Всеукраїнський відкритий фестиваль театрального мистецтва 

«Театральна осінь». На сцені міського Будинку культури під час фестивалю 

виступили 7 театральних колективів з Сумської та Чернігівської областей; 

 - фестиваль патріотичної пісні «Ми – українці!». 

Прилуцький міський Будинок культури 

При МБК працює 35 колективів художньої самодіяльності, з них:  

11 носять почесне звання «народний», 1 - «зразковий», в яких займається  

559 учасників. 

У міському Будинку культури організовано та проведено ряд культурно-

мистецьких заходів з нагоди відзначення знаменних та пам’ятних дат, 

загальноміських, обласних, державних свят. За звітний період проведено 

близько 200 заходів. 

Традиційним у міському Будинку культури стало проведення: концертно-

розважальної програми «Новий рік святкуємо разом!», театралізованого 

концерту до Дня святого Миколая, новорічних ранків та казок, різдвяного свята 

«Христос народився, славімо Його!», народного гуляння «Щедрий вечір, 

добрий вечір!», шоу-програми «Зіркові дуети», обрядового дійства Івана 

Купала, жіночого вернісажу «Сузір’я прилучанок». 

1 квітня 2018 року на сцені міського Будинку культури відбулася 

музично-розважальна програма «ПозитиFF… LIVE party» - кавер версія. 

«Позитив паті», як називає молодь, це новий формат проведення дозвілля. 

Глядачі та виконавці знаходяться на одній сцені. 

10 квітня 2018 року відбувся вечір пам’яті народного артиста України, 

почесного громадянина Прилук, провідного соліста Державного українського 

народного хору ім. Г.Верьовки Володимира Бойка. 

Організовано конкурс краси та грації краси «Прилуцька красуня 2018». 

Учасницями стали дівчата з Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу 

ім. І.Я.Франка, агротехнічного коледжу та шкіл міста. 

25 травня 2018 року в рамках Миколиного ярмарку відновлено відкритий 

Всеукраїнський фестиваль акторської майстерності ім. М.Яковченка. 
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Прилучани і гості міста мали змогу поринути у безмежний світ театру, який 

зібрав справжніх поціновувачів акторського мистецтва з Чернігівської та 

Сумської областей. 

Під час оздоровчого періоду влітку організовано заходи для дітей: 

театралізований концерт до Дня захисту дітей «HAPPY DAY для дітей», квести 

«У пошуках пригод», розваги «DISCO викрутаси», концерти «Канікули! Ура! 

Відривається дітвора або День народження Олафа», казка «Веселі пригоди 

Тролів». 

На Театральній площі вперше у місті в рамках святкування Дня 

незалежності України відбувся фестиваль патріотичної пісні «Ми – українці!». 

Учасниками фестивалю стали вихованці школи мистецтв, музичної школи, 

ЦТДЮ та міського Будинку культури. 

Традиційно проведено міжрегіональний Воздвиженський ярмарок. 

Діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-

сироти, діти учасників АТО (ООС) і діти, позбавлені батьківського піклування, 

мали можливість безкоштовно відвідувати заходи. 

Постійно проходять вечори ретро-танцю, які користуються популярністю 

в учасників клубу «Надвечір’я». 

У 2018 році відсвяткували ювілеї: студія східного танцю «Маріам», 

керівник народного театру «Рампа», народний театр естради «Камертон». 

Учасники колективів МБК підвищують свій рівень виконавської 

майстерності, демонструють свої досягнення на місцевих заходах та далеко за 

межами міста. За поточний період колективи МБК взяли участь у  

10 обласних, 27 всеукраїнських, 9 міжнародних фестивалях та конкурсах і 

отримали призові місця. Найвищі нагороди: у березні народний театр естради 

«Камертон» отримав «Гран-прі» на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Місто 

Лева» в м.Львів; народний театр хореографічної мініатюри «Апломб» також 

отримав «Гран-прі» та І місце у Міжнародному фестивалі-конкурсі класичної 

музики, пісні, танцю та декоративно-прикладного мистецтва «Талановиті діти 

України» в м.Київ. 
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Працює філія міського Будинку культури у військовому містечку № 12, 

де проводяться заходи до державних свят та постійно функціонує 3 колективи 

художньої самодіяльності. 

Фінансово-економічна діяльність та матеріально-технічне забезпечення 

 Касові видатки загального фонду за 2018 рік МБК складають  

4527113,73 грн. 

Надійшло коштів, отриманих як плата за послуги, на загальну суму 

225397,36 грн (в т ч. за послуги, що надаються бюджетними організаціями 

згідно з їх основною діяльністю – 185903,25 грн, від оренди майна –  

39369,11 грн, від реалізації майна в установленому порядку – 125,00 грн). 

Надійшло коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 

62503,20 грн (від отриманих благодійних внесків). 

У натуральній формі отримано матеріальних цінностей на загальну суму 

35955,00 грн. 

За рахунок коштів загального фонду міського бюджету придбано 

матеріальних цінностей на суму 6793,00 грн (миючі засоби – 1000,00 грн, 

електротовари – 3700,00 грн, токени – 695,00 грн, офісний папір – 1398,00 грн). 

За депутатські кошти придбано костюми: сорочки українські (чоловічі та 

жіночі) – 10800,00 грн, миючий пилосос – 7639,98 грн, ЛЕД лампочки –  

3560,02 грн. 

За кошти загального фонду міського бюджету усунено порушення по 

протипожежній безпеці на загальну суму 464067,13 грн, а саме: придбано 

пожежне обладнання (вогнегасники, пожежні рукава, пожежний щит та 

комплектуючі, стволи та ін.) – 16851,00 грн; придбано та встановлено 

протипожежні двері 10 шт. – 75456,78 грн; металеві двері (для аварійних 

виходів) 6 шт. – 24480,00 грн; протигази ГП-7 6 шт. – 4760,00 грн; матеріали 

для ремонту поточної сигналізації на загальну суму 78839,49 грн та виконано 

поточний ремонт пожежної сигналізації на суму 121145,77 грн; матеріали для 

системи пожежогасіння на суму 7999,86 грн та виконано поточний ремонт 

системи пожежогасіння на суму 28854,23 грн; проведено паспортизацію, 
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експертне обстеження посудини, що знаходиться під тиском – 2880,00 грн; 

виконано вогнезахисне просочування (поверхневе) дерев’яних елементів 

горищного покриття, конструкцій сцени та тканини, декорацій  на суму 

102800,00 грн. 

За рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету придбано 

матеріальних цінностей на суму 70343,88 грн (генератор туману та слідкуючий 

прожектор – 30015,00 грн, токени – 3475,00 грн, вогнегасники, ствол, 

кронштейни – 15271,50 грн, будівельні товари – 10527,31 грн, ЛЕД світильники 

аварійні – 2431,00 грн, світильники призматики – 1600,00 грн, квитки  

5000 шт. – 540,00 грн, новорічні гірлянди – 1488,00 грн, дзеркала 2 шт. – 

2650,00 грн, господарчі товари – 1508,05 грн, мультикабель – 838,00 грн). 

За кошти благодійного фонду придбано матеріальних цінностей на суму 

17526,14 грн (в т.ч. бетонозмішувач – 3770,00 грн, будівельні та господарські 

товари на суму 9570,95 грн, банер – 3960,00 грн, канцелярські товари –  

225,19 грн). 

За власні кошти (20098,26 грн), власними силами виконано поточні 

ремонти гримерних, коридору, фойє. Відремонтовано дах над касовим фойє. 

Прилуцький краєзнавчий музей ім. В.І.Маслова 

Прилуцьким краєзнавчим музеєм ім. В.І.Маслова проведено  

173 екскурсії, 21 виставка, в т.ч. виставки Інституту національної пам’яті  

«100 років боротьби: Українська революція 1917-1921 рр.», «УПА – відповідь 

нескореного народу», присвячені антинацистськoму та антирадянськoму 

спротиву ОУН та УПА.; виставки: ікон до 1030-річчя хрещення Київської Русі; 

«Театральне мистецтво Прилук»; фотовиставка «Прилуки в часі», яка 

користується великою популярністю серед прилучан; благодійна виставка 

колекції дитячої іграшки Андрія Лісового, на якій було зібрано 6 тис.грн для 

онкохворої прилучанки Даши Сараненко. 

Музей брав активну участь у загальноміських заходах, зокрема: Миколин 

та Воздвиженський ярмарки, ювілеї славетних прилучан (100-річчя Любові 

Забашти та 90-річчя Володимира Бойка), «Поетичний акорд» з нагоди Дня 
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незалежності України, День вишиванки, мітинг-реквієм до 85-х роковин 

Голодомору 1932-1933 рр. 

Проведено 65 краєзнавчих годин, зокрема патріотичного характеру: 

«Нескорені» до пам’ятного Дня Героїв «Небесної Сотні», «Герої Крут – взірець 

для нащадків» до дня пам’яті Героїв Крут, «Голокост – трагедія ХХ століття» 

до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, «В єднанні сила» до Дня 

Соборності України, «Доба Гетьманату» до 100-річчя Української революції, 

«Україна – країна нескорених» до Дня українського козацтва, «Злочин без 

строку давності» до 80-х роковин Великого терору в Україні. 

Науковими співробітниками підготовлені статті до місцевих ЗМІ про 

події Української революції на території м.Прилуки та Голодомору 1932-

1933рр.: «Останній Гетьман», «Документи та свідки говорять», «Доба 

гетьманату», «Нескорений духом». 

Постійно ведеться інтернет сторінка в соціальній мережі Фейсбук, 

зокрема за звітний період зроблено майже 400 дописів. 

Проведено восьму щорічну Міжнародну акцію «Ніч у музеї». 

За ініціативи музею на будівлі гімназії № 1 імені Георгія Вороного 

відкрито меморіальну дошку Андрію Лівицькому – Президенту України в 

екзилі. 

Експозиція історичного відділу музею оновлена матеріалами щодо подій 

Великого терору та матеріалами про параолімпійця Олега Леня. 

Експозиція природничого відділу поповнилася матеріалами Прилуцької 

дослідної станції. 

Загалом зібрано та опрацьовано 476 музейних предметів. 

Музей долучився до обласного конкурсу «Чернігівщина туристична: 

вибір року» та посів друге місце в номінації «Музейний заклад». 

У 2018 році придбано: ноутбук – 10199,00 грн (спецфонд), облікові книги 

– 2172,00 грн (загальний фонд), квитки вхідні – 1980,00 грн (загальний фонд), 

шафи експозиційні – 4500,00 грн (спецфонд), накопичувач – 560,00 грн 

(спецфонд), сигналізатор – 740,00 грн (загальний фонд), автоматичні вимикачі – 
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1235,00 грн (загальний фонд), лампи – 1497,50 грн (загальний фонд), зовнішній 

жорсткий диск – 1799,00 грн (загальний фонд), криптомодулі – 2085,00 грн 

(загальний фонд). 

Подарунки: ноутбук від лідера громадського руху «Оновлення» 

Коровченка С.В. 

Прилуцька міська центральна бібліотека ім. Любові Забашти 

Центральною бібліотекою ім. Любові Забашти та бібліотеками-філіями 

було обслуговано 17 359 користувачів, при цьому видано 318 493 примірників 

друкованих видань. Здійснюючи довідково-бібліографічне обслуговування, 

надано користувачам 11 600 усних і письмових довідок. Зареєстровано 683 

користувачі Інтернет-центру, відвідування становлять – 6693. Загальна 

кількість виконаних довідок з використанням електронних джерел (пошук 

інформації в Інтернет) – 1041. 

Діяльність центральної бібліотеки ім. Любові Забашти та бібліотек-філій 

забезпечують 23 кваліфікованих бібліотечних працівників. 

У березні 2018 року за підсумками обласного рейтингу-конкурсу за 

підсумками минулого року міську центральну бібліотеку ім. Любові Забашти 

визнано «Кращою бібліотекою року». 

Книжковий фонд бібліотеки поповнився на 1075 примірників на суму 

59 537,07 грн. З них, за кошти місцевого бюджету – 116 прим. на суму  

8000,00 грн. 

Зміцнюючи матеріально-технічну базу бібліотеки придбано за кошти 

місцевого бюджету: 

- підписка періодичних видань – 18 790, 00 грн; 

- книги – 8000,00 грн; 

- криптомодулі 6 шт. на суму 4170,00 грн; 

- бібтехніка (формуляри, вкладиші) – 3420,00 грн; 

Надходження від платних послуг становлять 15 404,79 грн. 

Придбано за кошти спецфонду: 

- лампи люмінесцентні 10 шт. на суму 195,00 грн; 
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- вогнегасники на суму 972,00 грн; 

- клавіатура на суму 150,00 грн; 

- світильники на суму 245,00 грн; 

- будівельні матеріали на проведення поточних ремонтів –  

1270,32 грн; 

- відрядження на суму 820,00 грн; 

- канцтовари на суму 3142,60 грн; 

- заправка картриджів на суму 1570,00 грн. 

Вели активну фандрейзингову діяльність, отримавши благодійної 

допомоги на суму 33083,80 грн. 

Бібліотеки брали активну участь у культурному житті міста, залучалися 

до всіх міських соціокультурних заходів (проведено 204 заходи, з них 28 поза 

межами бібліотечних закладів, підготовлено 316 книжкових виставок). 

2018 року однією з найголовніших подій на літературно-мистецькій ниві 

стало святкування 100-річного ювілею славетної прилучанки Любові Забашти. 

З метою гідного вшанування пам’яті славної землячки у день народження 

поетеси 3 лютого біля пам’ятника поетесі відбулась літературна акція «Любов 

Забашта у серці прилучан». Згідно Положення про премію, вручення 

літературно-мистецької премії ім. Л.Забашти «Квіт папороті» відбувалось в 

МБК. 

Вперше у місті проведений загальноміський конкурс буктрейлерів 

(створення відеороликів на прочитану книгу) «Книги читати - світ пізнавати». 

У конкурсі брали участь як заклади загальної середньої освіти міста та 

бібліотеки, так і індивідуальні учасники. Такий конкурс спонукає молодь 

поєднувати сучасні технології із читанням та навчає створювати власний 

інформаційний продукт. 

2018 рік відзначився творчими зустрічами з прозаїком, драматургом, 

членом Спілки письменників України, Спілки краєзнавців України, головним 

редактором веб-порталу «Жінка-УКРАЇНКА» Тетяною Череп-Пероганич та 

ініціатором і співзасновником ГО «Вікімедія України», генеральним 
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директором Асоціації підприємств інформаційних технологій України Юрієм 

Пероганичем; зустріч із лауреатом обласної премії імені М.Коцюбинського 

2018 року, прилучанином Євгеном Постульгою; самобутньою художницею із 

Білої Церкви Тетяною Фокіною та ін, стали пам’ятними для прилучан. 

Відбулися презентації книг Надії Маринохи «На побачення з долею» та 

Ніни Кочубей «Земні миттєвості», які стали знаковими на літературній ниві 

області. 

Познайомити прилуцьку молодь із молодими поетами України та 

пропагувати цей жанр літератури серед початківців пера допоміг скайп-

марафон із молодими поетами з Чернігова, Сум, Лубен і Вінниці «Поезія єднає 

серця». 

Бібліотеками проведено ряд заходів у напрямку патріотичного виховання: 

засідання круглого столу «Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг», 

скайп-діалог із Ніжинським краєзнавчим музеєм імені Івана Спаського «Вони 

боролися за волю» (до 100-річчя бою під Крутами), година героїки та 

патріотики «Від козаків до кіборгів», скайп-урок із Національним історико-

культурним заповідником «Гетьманська столиця» «Батурин, кров’ю политий» 

та ін. 

Бібліотеки міста популяризують свою діяльність, свої надходження через 

вуличні акції, книжкові виставки та майстер-класи під відкритим небом. 

Успішним став бібліотечний бульвар до Дня знань «Захоплюючий світ 

друкованого слова», розгорнута виставка «Вишиванко, моя вишиванко» (до 

Дня вишиванки), «Книгарня під відкритим небом» під час міських ярмарків – 

це вже звичні нестандартні форми роботи бібліотечних закладів. 

Прилуцька школа мистецтв 

Школа укомплектована високопрофесійними кадрами (36 викладачів, які 

мають необхідну професійну освіту), створена належна матеріально-технічна 

база для організації навчально-виховного процесу. 

Контингент учнів становить 401 учень. 
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Поряд з індивідуальними формами роботи учні відвідують творчі 

колективи: оркестри народних та духових інструментів, два хорових колективи, 

Джаз Бенд, ансамблі: скрипалів, баяністів, домристів, вокальні та 

хореографічні. 

Також у школі працює творчий колектив викладачів – вокальний 

ансамбль «М’юзік- стиль» (керівник Т.Кязімова). 

Колективи, учні та викладачі школи беруть активну участь у творчому 

житті міста: в заходах, присвячених професійним, календарним святам, 

святкуванні Миколиного, Воздвиженського ярмарків та інших заходах. 

Викладачі школи постійно підтверджують свою професійну майстерність, 

готуючи учнів до участі у обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах 

і фестивалях. 

За 2018 рік у доробку школи 89 лауреатів конкурсів різного рівня, з них: 

39 лауреатів обласних конкурсів, 13 – всеукраїнських, 37 – міжнародних. 

Вихованці школи 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. 32 випускники 

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 2018 рік за рахунок спеціального фонду: 

- виконано поточний ремонт - вартість робіт складає 23 947,00 грн; 
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- вартість будівельних матеріалів складає 16 964,00 грн; 

- придбано музичні інструменти та обладнання до них на суму  

69 125,00 грн; 

- придбано меблі (стільці) на суму 9 406,00 грн. 

Депутатських коштів виділено 13 тис.грн. За них придбано: виставкові 

стенди – 10 тис.грн, клік рамки – 3 тис.грн. 

Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М.Ревуцького 

Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М.Ревуцького є ведучим об’єктом 

соціокультурного простору міста, залучаючи до своєї діяльності значну масу 

населення міста, та суттєво впливає на якість культурно-естетичних потреб 

дітей та дорослого населення. У школі ведеться перспективне планування 

діяльності на наступні роки. На максимальному рівні успішність школи 

забезпечується якістю кадрового складу закладу, високим рівнем професійної 

компетентності фахівців, спрямуванням на ініціативні форми ведення 

культурно-освітнього процесу, культурно-просвітницької та соціально-

педагогічної діяльності. 

Перспективний план роботи школи на 2018 рік включав в себе широке 

коло різних видів діяльності, напрямів і створення умов, які забезпечують: 

- висококваліфіковане навчання дітей музичному виду мистецтва; 

- створення ефективної системи виховної роботи; 

- підвищення продуктивності взаємодії з дошкільними закладами та 

закладами загальної середньої освіти; 

- посилення впливу школи на розвиток культурного середовища 

міста; 

- зміцнення співпраці у сфері музичної освіти з іншими мистецькими 

школами. 

Освітня діяльність школи ведеться відповідно до Типових навчальних 

планів та освітніх програм, затверджених Міністерством культури України, 

Положенням про мистецьку школу, затвердженим наказом Міністерства 

культури України від 9 серпня 2018 року № 686. 
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Загальна кількість учнів – 335 чоловік. 

У закладі працюють відділи: 

- фортепіанний відділ: фортепіано;  

- відділ сольного співу: академічний спів, естрадно-джазовий спів; 

- відділ оркестрових інструментів: струнні оркестрові інструменти, 

духові та ударні інструменти; 

- відділ народних інструментів: бандура, домра, гітара, баян, 

акордеон; 

- теоретичний відділ: сольфеджіо, українська музична література, 

світова музична література, елементарна теорія музики. 

Поряд з індивідуальними формами роботи в музичній школі працюють 

творчі колективи: оркестр народних інструментів, духовий оркестр, хор 

старших класів, хор молодших класів, ансамбль домристів «Скерцо», ансамбль 

домристів «Карамбольки», ансамбль бандуристів, ансамбль скрипалів, 

ансамбль гітаристів, два дуети баяністів, ансамбль баяністів. 

Творчі колективи, учні та викладачі школи беруть активну участь у 

творчому житті міста. Школа має концертний зал, де проходять концерти та 

інші культурно-виховні заходи для учнів, батьків та громадськості (проведено 

38 заходів – концертних програм, звітів класів, звітів відділів, виховних заходів: 

«Рідне місто моє», «Козацькому роду нема переводу», «За мир в Україні, за 

гідність кожної людини», «Перший крок до зірок», «Різдвяні зустрічі», «День 

Соборності та Свободи України», «Підліток і право», «Любим мамам та 

бабусям», «Звучать шевченкові слова», «Молодь за майбутнє». На сценічних 

майданчиках та концертних залах міста при безпосередній участі викладачів, 

солістів, дитячих творчих колективів, проведено різноманітні культурно-творчі 

заходи.  

У школі працює 37 викладачів, які постійно підтверджують свою 

професійну майстерність, готуючи учнів до участі в обласних, всеукраїнських 

та міжнародних конкурсах і фестивалях. 

Особливі досягнення: 
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- гран-прі по класу бандури у обласному конкурсі виконавців на 

музичних інструментах м.Чернігів; 

- 35 учнів – переможці обласних конкурсів виконавців на музичних 

інструментах м.Чернігів, м.Ніжин; 

- 9 учнів – переможці всеукраїнських конкурсів: «Київський 

колорит», «В обіймах часу», телевізійного дитячого пісенного фестивалю-

конкурсу «Соловейко України», «Поліський вернісаж», «Bellissimo»; 

- 18 учнів – переможці міжнародних конкурсів: «Мистецькі барви», 

«Київський колорит», «Premier». 

Значна увага приділяється профорієнтаційній роботі. 16 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. 

Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М.Ревуцького існує на 

комунальній формі власності, фінансується з міського бюджету та за рахунок 

батьківської плати. У 2018 році із загального фонду проводилось фінансування 

зарплатних витрат на суму 5 340 931,49 грн і теплопостачання на суму 

139 926,74 грн, із спеціального фонду проводилася решта комунальних витрат 

на суму 28 173,44 грн, та витрат на поліпшення матеріально-технічної бази 

школи на суму 242 109,52 грн (придбання музичних інструментів, закупівля 

товарно-матеріальних цінностей для виконання косметичного ремонту 

приміщення школи, підписка періодичних видань, оновлення оргтехніки). 

З депутатського фонду профінансовано придбання учнівської бандури на 

суму 8000,00 грн та 5000,00 грн на придбання лінолеуму для покриття підлоги 

сцени. 

Організаторська робота міської ради та її виконавчих органів 

Реалізації визначених пріоритетів у звітному періоді була підпорядкована 

організаторська робота міської ради та її виконавчих органів. 
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До складу Прилуцької міської ради входять 34 депутати. 

У міській раді зареєстровано 8 депутатських фракцій, функціонує  

6 постійних депутатських комісій. 

За звітний період відбулося 14 сесій 7 скликання, ухвалено 233 рішення. 

Серед них: 

- Про затвердження міської цільової Програми «Медико-соціальне 

забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення на  

2019 рік». 

- Про затвердження міської цільової Програми «Забезпечення 

пільгового перевезення дітей шкільного віку громадським автотранспортом на 

міських автобусних маршрутах загального користування». 

- Про надання земельних ділянок учасникам АТО. 

- Про затвердження міської цільової Програми «Цукровий діабет на 

2019 рік». 

- Про бюджет міста на 2019 рік. 

- Про реорганізацію (перетворення) закладів охорони здоров’я. 

- Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

м.Прилуки на 2019 рік та інші. 

На 7-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 6 спільних засідань постійних 

депутатських комісій та 6 навчань для депутатів. 

Щомісячно в останню середу в комітетах самоорганізації населення, 

трудових колективах міста проводився Єдиний день депутата за затвердженою 

тематикою. На виконання питань, піднятих виборцями під час проведення 

Єдиних днів депутата, міським головою дано 242 доручення. З початку  

2018 року у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення міської ради 

зареєстровано вхідної кореспонденції у кількості 287, з них 221 – депутатське 
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звернення, більшість яких стосується вирішення житлово-комунальних 

проблем. Усі звернення розглянуті, доручення виконані та надані відповіді 

депутатам. 

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 Центральному мікрорайоні проведено громадські слухання з питання 

«Про дотримання санітарно-екологічних норм ТОВ «Прилуцький хліб», 

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 2018 рік на 32 засіданнях виконавчого комітету міської ради ухвалено 

464 рішення, спрямованих на користь територіальної громади міста. З них, на 

виконання делегованих державою повноважень – 136. 

 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 кінець 2018 року загальна кількість консультативно-дорадчих 

органів становить – 72, з них очолює, відповідно до функціональних 

повноважень: 

 - міський голова – 6; 

 - секретар ради – 5; 

 - керуюча справами виконавчого комітету – 1; 

 - заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради – 56; 
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 - начальники відділів та управлінь, депутати міської ради, 

представники громадськості – 4. 

Загальний документообіг склав 10723 документів, із них вхідні – 5590, 

вихідні – 5133. 

Міським головою видано 407 розпоряджень, на контролі перебувало 73. 

Дано 46 доручень: на засіданнях виконавчого комітету міської ради – 20, 

апаратних нарадах – 26. Тематика доручень охоплювала усі сфери 

життєдіяльності міста. Протягом звітного періоду на контроль поставлено  

31 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 19 власних документів: 9 проектів рішень виконавчого комітету 

міської ради та 10 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 211 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  

17 липня 2018 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 2018 року»). 

Протягом листопада 2018 року в міській раді працювала робоча група з 

проведення оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, 

визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і 

дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями 
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обласної ради, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної 

адміністрації, розпорядженнями та дорученнями міського голови, рішеннями 

міської ради та виконавчого комітету міської ради (відповідно до 

розпорядження міського голови від 31 жовтня 2018 року № 319р «Про унесення 

змін до розпорядження міського голови від 18 листопада 2015 року № 334р  

«Про проведення оцінки ефективності здійснення контролю у Прилуцькій 

міській раді»). За результатами роботи складено звіт. Оскільки за всіма 

показниками була виставлена позитивна оцінка, то діяльність Прилуцької 

міської ради була визнана як ефективна. 

З 2016 року у міській раді запроваджена мережева версія програми 

електронного документообігу «АСКОД». 

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 

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 міста та держави. 

Протягом 2018 року до міської ради надійшло 2570 письмових та усних 

звернень громадян. 

Через органи влади вищого рівня від жителів міста надійшло  

750 звернень. 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 населення, 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 

278 звернень, з них 250 звернень до міського голови. Також було проведено  
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17 «прямих» телефонних ліній з керівництвом міської ради, під час яких 

зателефонувало 38 прилучан. 

Громадяни у своїх зверненнях порушували питання, що стосувалися 

різноманітних сфер життєдіяльності міста та держави. За тематикою найбільше 

звернень надійшло з питань комунального та дорожнього господарства – 40 % 

звернень. Прилучани зверталися щодо вартості житлово-комунальних послуг, 

виконання капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, 

ремонту мереж опалення та водопостачання, зрізання аварійних дерев, ремонту 

доріг та тротуарів міста, облаштування вуличного освітлення та ін. 

Питання соціального захисту населення порушувалися у 30 % звернень, в 

яких жителі міста зверталися щодо надання грошової допомоги, у тому числі, 

учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, 

тяжкохворим 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.  

Прилучан також турбували питання поліпшення житлових умов, 

будівництва, землекористування, питань транспорту та зв’язку, охорони 

здоров’я, питання 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 ті, чи інші заходи на їх виконання. 

За результатами розгляду 35 % звернень, що надійшли у 2018 році, було 

вирішено позитивно, 2 % – відмовлено, на решту надано роз’яснення 

відповідно до чинного законодавства. 

Розвиток громадянського суспільства 

Політика міської влади направлена на тісну співпрацію з інститутами 

громадянського суспільства (громадські організації, об’єднання та формування) 

та засобами масової інформації. 
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З метою забезпечення достойного вшанування подвигу ветеранів війни, 

громадської злагоди та соціального партнерства, об’єднання зусиль між 

органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями міста 

затверджена міська Програма «Фінансова підтримка Прилуцької міської 

організації ветеранів України на 2019-2021 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) та ліквідаторами на 

Чорнобильській АЕС (ГО Прилуцьке міськрайонне добровільне товариство 

«Спілка «Чорнобиль», ГО Всеукраїнська спілка ліквідаторів-інвалідів 

«Чорнобиль 86», ГО воїнів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС інвалідів війни 

«Набат». 

При виконавчому комітеті Прилуцької міської ради також утворений 

дорадчий колегіальний орган Громадська рада, яка налічує 35 представників 

активних громадських організацій міста. Протягом року відбулось 11 засідань, 

в ході яких розглядались питання, що стосувалися життєдіяльності міста. 

Представники громадських організацій беруть активну участь у 

вирішенні та обговоренні питань не тільки на пленарних засіданнях сесій 

Прилуцької міської ради, а й під час засідань постійних депутатських комісій. 

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.  
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Висвітлюють діяльність міської ради та виконавчого комітету місцеві 

засоби масової інформації: газети «Відомості Чернігівщини», «Прилуччина», 

«Град Прилуки», комунальне підприємство «Телекомпанія «Прилуки»,  

ТОВ ТРК «ТІМ», ТОВ «Телерадіокомпанія Європа Мікс» Радіо «Планета». 

Телекомпанія «Прилуки» – організація, яка виготовляє продукт, 

базуючись виключно на місцевому матеріалі, де левова 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. 

КП ТК «Прилуки» здійснює свою діяльність відповідно до Ліцензії серія 

НР №01054-м від 10 жовтня 2012 року, виданої Національною Радою з питань 

телебачення та радіомовлення на термін до 10 жовтня 2019 року на цифрове 

мовлення (перемогу в конкурсі на трансляцію в ЦИФРІ окрім  

КП ТК «Прилуки» на Чернігівщині отримала лише Обласна державна ТРК), яка 

і визначає напрямки та характер роботи організації. 

Ефір телеканалу в своєму арсеналі має понад 40 програм. У 2018 році 

збережено репертуар власних програм і поповнено його низкою нових програм 

та проектів: «Політична платформа», «Відкритий діалог», «Герой за 

покликанням», «Право», «Цікаво знати» та інші. 

Показовим для глядачів каналу став жовтень 2018-того, коли у сусідній 

Ічні вночі почали лунати вибухи на складах із боєприпасами. Починаючи із 

перших хвилин вибухів, канал «Прилуки» оперативно активізувався та кожні 

півгодини інформував своїх глядачів щодо ситуації в зоні вибухів. Кілька 

знімальних груп працювали паралельно у цілодобовому режимі, висвітлювали 

події як безпосередньо у Прилуках щодо прийому біженців, так і в населених 

пунктах, що знаходяться в зоні ураження. Оповіщення щодо ситуації в Ічні 

з’явилися в ефірі впродовж перших півгодини з моменту вибухів, тому 

відеоматеріали та інтерв’ю посадових осіб використовували колеги із 
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центральних телеканалів. Перших три дні після інциденту інформаційне 

наповнення телеканалу «Прилуки» містило понад 80 % матеріалів по темі. 

Окремої уваги заслуговує тематика військового конфлікту на Сході 

країни. Зважаючи на те, що основним інформаційним продуктом каналу 

«Прилуки» є телевізійні «Новини», левова частка матеріалів щодо висвітлення 

теми АТО має формат інформаційних сюжетів. Як мінімум два рази в тиждень 

до ефіру готуються сюжети про волонтерську діяльність місцевих громадських 

організацій, освітніх осередків, які систематично відправляють на передову 

необхідне, особливим інтересом у глядачів користуються матеріали, які містять 

відеозйомку із зони АТО. За допомогою каналу «Прилуки» місцеві учасники 

АТО передають вітання рідним та подяку землякам за підтримку, матеріали 

канал отримує завдяки тісній співпраці із волонтерами. В об’єктиві каналу 

«Прилуки» зустрічі учасників АТО із молоддю, загальноміські заходи 

патріотичного характеру. Щомісяця до ефіру готується відверта розмова із 

місцевим учасником АТО. Для цього у 2016 році була започаткована та на разі 

успішно діє програма «Герой за покликанням». У форматі  діалогу захисники 

розповідають про життя на передовій, розмірковують про людські цінності. 

Спеціально до календарних свят 14 жовтня, 6 грудня канал «Прилуки» готує 

цикл сюжетів та рубрик про місцевих героїв. Це матеріали аналітичного 

характеру, де проводиться паралель між сучасними захисниками та козаками, 

про героїв сьогодення розмірковують діти. 

Для прозорості роботи влади продовжено трансляцію сесійних засідань у 

повному обсязі. Разом з тим канал «Прилуки» почав активно працювати у 

Верховній Раді. Дана робота відбувається в рамках рубрики «Новини 

Парламенту».  

Канал Прилуки працює в рамках вимог Національної ради з питань 

телебачення та радіомовлення та активно підтримує ініціативи Інституту 

Національної пам’яті. Кожен день пам’яті, скорботи, трауру ефір каналу 

«Прилуки» підлягає серйозній зміні контенту. До дат, що мають суспільне та 

патріотичне значення, творчий колектив каналу готує тематичні програми. Це 
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стосується трагічних сторінок історії України: День пам’яті жертв Голокосту, 

День Героїв Небесної Сотні, День пам’яті Чорнобильської трагедії, День 

пам’яті та примирення тощо. 

У рамках відзначення загальноміських заходів канал «Прилуки» активно 

висвітлює позицію сучасників у форматі інформаційних сюжетів у телевізійних 

новинах. 

Головною «дитячою візитівкою» каналу «Прилуки» є програма 

«Дітвора», що виходить в ефір чотири рази на добу. Впродовж 15 хвилин юні 

ведучі розповідають цікаві факти із навколишнього світу, вчать етикету, 

правилам безпеки, розкривають таємниці всесвіту, обов’язковим доповненням 

програми є мультфільми. «Дітвора» орієнтується на календарні свята, тому має 

тематичні випуски. Окремою рубрикою в ефірі каналу виходить програма 

«Дітвора. Уроки англійської мови», де ведуча, вчитель англійської мови, разом 

з дітьми в ігровій формі вчать глядача англійській мові. Кожний інформаційний 

блок містить рубрику «Погода». Вже четвертий рік поспіль її ведучими є діти, 

тому погода на каналі «Прилуки» вабить до перегляду і дорослих, і дитячу 

аудиторію. Відкрити дитячий всесвіт канал «Прилуки» прагне і через програму 

«Освітній канал», що виходить в ефір кожної середи із повтором у п’ятницю. 

«Освітній канал» це такий собі обмін передовим педагогічним досвідом. 

Третій рік поспіль творчий колектив каналу створює власний новорічний 

контент. 2017 рік став пілотним для каналу «Прилуки» у створенні 

телевізійного мюзиклу, який транслювався в Новорічну ніч і отримав велику 

кількість позитивних відгуків від глядачів. У 2018 році на екрани повернувся 

формат «блакитного вогника». 

У 2018 році канал «Прилуки» продовжив 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 район, Ічнянський (Ічня в т.ч.), Варвинський (Варва в т.ч.), 

Срібнянський (Срібне в т.ч.), Яготинський (Яготин в т.ч.) Київської обл., 
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Згурівський район Київської обл., Пирятинський (Пирятин в т.ч.) Полтавської 

обл. Матеріали телеканалу «Прилуки» використовують у своїй роботі колеги 

медійники Чернігівського регіону та національні канали. 

Завдання та цілі на 2019 рік: 

1. Перейти в формат HD. 

2. Розглянути можливість впровадження та впровадити сурдопереклад 

для забезпечення отримання повноцінної інформації категорією глядачів з 

обмеженими можливостями слуху. 

3. Ремонт та оснащення студії відеозапису. 

4. Оновити матеріально-технічну базу. 

5. Збільшити кількість авторських програм. 

У 2018 році телеканал «Прилуки» успішно виконав вимоги законодавства 

щодо дотримання квот і наразі на 100 % транслюється українською мовою. 

У 2019 році комунальне підприємство «Телекомпанія «Прилуки» ставить 

за мету розширення медіа контенту шляхом створення нових програм та 

проектів, а також модернізацію та осучаснення технічних можливостей каналу. 

Слід зазначити, що тісна співпраця налагоджена з усіма ЗМІ, які 

працюють у 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. 

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів 

місцевого самоврядування, інформація про роботу міської ради, її виконавчого 
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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. 


