
Інформація
„Про підсумки виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Прилуки за І півріччя 2018 року”

Промисловість

Позитивних темпів росту в порівнянні з минулим роком досягли такі галузі
промислового  комплексу  міста:  легка  промисловість,  машинобудівна  галузь,
хімічна  промисловість  та  інші.  Не  досягли  минулорічного  показника
підприємства з виробництва харчових продуктів та добувної промисловості.

1. Виробництво  тютюнових  виробів.  Обсяги  виробництва  ПрАТ  “А/Т
тютюнова компанія “В.А.Т.-Прилуки”, що виробляє більше 10 всесвітньовідомих
марок сигарет, за І півріччя 2018 року становлять 9097,337 млн. шт. сигарет,  що
на 19,9% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

2. Добувна промисловість — ПАТ “Укрнафта” НГВУ “Чернігівнафтогаз” за
І  півріччя  2018  року  продовжило  щорічну  тенденцію  спаду  виробництва,
зменшивши обсяги на 3,7% в порівнянні з минулим роком. 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 потребує значних коштів на
ремонт. Інвестицій потребує і розширення пошукових робіт.

3. Машинобудівна  галузь  -  ПАТ “Завод  “Будмаш” у  2016  році  відновив
свою роботу, збільшивши обсяги виробництва за І півріччя 2018 року на 56%.
При  цьому  підприємство  ліквідувало  заборгованість  із  заробітної  плати  та
податковий борг.

4. Хімічна  галузь  міста  -  ДП  "Пластмас"  ТОВ  ТД  "Пластмас-Прилуки"
працювало стабільно,  обсяги  виробництва  за  І  півріччя  2018  в  порівнянні  з
2017 р. збільшилися на 25,7%.

5. З  позитивними  показниками  спрацювали  підприємства  легкої
промисловості:

-  ПрАТ  "Прилуцька  швейна  фабрика" за  І  півріччя  спрацювала  добре,
збільшивши обсяги на 68%, що є результатом виходу підприємства на інші
ринки збуту продукції;
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-  підприємство  з  іноземними інвестиціями -  ТОВ "Алітоні" збільшило свої
обсяги на 66,4%. Підприємство планує вкласти значні інвестиції у розвиток
виробництва:  планується  будівництво  нових  виробничих  цехів,  що  в
подальшому потребуватиме додатково 200 робочих місць;
- ТОВ “Прилуцька швейна фабрика “Корона” спрацювала майже на рівні 2017
року,  зменшивши обсяги  виробництва  на  1%.  Підприємство  й  надалі  може
працювати у дві зміни, але головна проблема – відсутність швачок.

6. Потужне підприємство харчової галузі Прилуччини  ПрАТ “Прилуцький
хлібозавод”, яке має статус агропромислового комплексу, за І півріччя   зменшило
обсяги на 22%.

7. ТОВ “Янг Україна”, яке наразі є одним із найбільших виробників офісних
крісел,  стільців  та комплектуючих в Україні,  а  також активним експортером в
країни ЄС, за І півріччя 2018 року зменшило обсяги виробництва на 6%.

8. КП “Прилуцька міська друкарня” збільшила свої обсяги на 8%.
      Основними проблемами, які на сьогодні стримують розвиток промислових
підприємств,  є  труднощі  з  реалізацією  продукції  (зменшення  ринків  збуту  та
відсутність замовлень), труднощі з обіговими коштами, відсутність кредитування
через банківську систему, підвищення цін на енергоносії. 

   Міська влада тримає на постійному контролі ситуацію, яка складається на
підприємствах міста, і допомагає у вирішенні проблемних питань. Особлива увага
на  даний  час  приділяється  ПАТ  “Завод  “Будмаш”,  ДП  “Пластмас”  ТОВ  ТД
“Пластмас-Прилуки”, ТОВ “Алітоні”, ТОВ "Янг Україна".

 Упродовж  січня-квітня  2018р.
підприємства  міста  реалізували
промислової  продукції  (товарів,
послуг)  на  2054,5  млн.грн.,  що
становить  20,4%  загальнообласного
обсягу реалізації.  Із загального обсягу
реалізації  найбільша  частка
підприємств  переробної
промисловості.   У  розрахунку  на  1
особу  населення  обсяг  реалізації
становив  37,3  тис.  грн.  (в  області  —
9,9 тис. грн.).

   За  І квартал 2018 року великі та
середні  підприємства  міста
спрацювали з позитивним фінансовим результатом до оподаткування (сальдо) —
121,7 млн.грн., забезпечивши 28,7% прибуткового сальдо Чернігівської області.
Прибуток  отримали  47,8%  підприємств  міста  на  суму  130,7  млн.грн.,  збиток
понад 9 млн. грн. отримали 52,2% підприємств.

Капітальні інвестиції
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З  початку  року,  в  порівнянні  з  І
кварталом  2017р.,  в  4,6  рази  зросли
капітальні  інвестиції  в  промисловий
комплекс міста. Так, за І квартал 2018
року підприємствами та організаціями
за  рахунок  усіх  джерел  фінансування
освоєно  531,4  млн.грн.  капітальних
інвестицій.  Це  становить  31,1%
загального обсягу інвестицій в області.
На  одну  особу  населення  освоєно
9664,5  грн.  капітальних  інвестицій
(в області — 1676,4 грн., м. Чернігів —
666,2 грн., м. Ніжин — 430,9 грн., м. Н.-Сіверський — 327,2 грн.). 

Розширення  виробничих  потужностей  Прилуцької  фабрики  матиме
позитивні результати для економіки Прилук та України в цілому, завдяки новим
робочим  місцям,  розміщенням  додаткових  замовлень  серед  українських
підрядників, збільшенням податкових відрахувань до місцевого та національного
бюджетів. Так, ПрАТ “А/Т тютюнова компанія “В.А.Т.-Прилуки” лише за             І
півріччя  2018  року  освоїла  понад  672  млн.  грн.  капітальних інвестицій,  в  т.ч.
644,4 млн. грн. на оновлення парку виробничих потужностей, 19,4 млн. грн. — на
будівництво виробничих приміщень.  

Будівельна діяльність 

За І півріччя 2018 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 78 млн. грн.
Це  23,6%  загального  обсягу  робіт
по Чернігівській області. 

  За  І  квартал  2018  року  за
рахунок  будівництва  нових
житлових  будинків  та  розширення
існуючого  житлового  фонду  в
м. Прилуках  прийнято  в
експлуатацію  житла  загальною
площею 356 м2  (1,8% від загальної
площі  прийнятого  в  експлуатацію
житла в області).  Обсяг прийнятого
в експлуатацію житла порівняно із І
кварталом 2017 року зменшився на

53,9%. 

Середньомісячна заробітна плата
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У І кварталі 2018 року на підприємствах, в
організаціях  та  установах  м.Прилук  (з
кількістю  найманих  працівників  10  осіб  і
більше) були зайняті в середньому 12,8 тис.
штатних працівників.

Середньомісячна номінальна заробітна
плата штатного працівника в місті становила
6946  грн.,  що  перевищує  її  розмір  за
відповідний період 2017 року на 19,4%, на
86,6%  більше  рівня  мінімальної  заробітної
плати  (3723  грн.)  та  на  11,5%  –  середньо-
обласного показника  (6232 грн).  За  темпом
зростання  заробітної  плати  по  відношенню
до І кварталу 2017 року (119,4%) м. Прилуки
серед  районів  і  міст  обласного  значення
посідає  20  місце,  а  за  рівнем  середньої
заробітної плати — 4 місце. Місто Прилуки випередили Варвинський (7564 грн.),
Корюківський (7334 грн.) та Бобровицький (7227 грн.) райони. 

Станом  на  1  липня  2018  року  заборгованість  по  заробітній  платі  на
економічно-активних  підприємствах  міста  становила  200,6  тис.  грн.  Вся  сума
боргу належала КП “Муніципальна поліція”. У липні заборгованість із заробітної
плати на підприємстві погашена. 

Проводиться  робота  по  удосконаленню  організації  праці  та  підвищення
рівня її оплати. Стан додержання законодавства про працю в частині мінімальних
державних гарантій в оплаті праці здійснюється шляхом обстежень підприємств,
установ  та  організацій  міста  спеціалістами  відділу  праці  управління  праці  та
соціального захисту населення міської ради. За І півріччя цього року здійснено 23
обстеження,  за  результатами  яких  керівникам  надано  103  рекомендації  щодо
усунення виявлених порушень законодавства про працю, з них 50 рекомендацій
щодо усунення та недопущення в подальшому порушень державних мінімальних
гарантій  в  оплаті  праці. Спеціалістам  обстежених  підприємств  надавалась
практична  допомога  з  питань  законодавства  про  оплату  праці,  про  відпустки,
застосування  погодинної  оплати  праці,  запровадження  підсумованого  обліку
робочого часу, заповнення статистичної звітності та ін.

Вживаються  заходи,  направлені  на  підвищення  рівня  оплати  праці,
удосконалення  соціально-трудових  відносин  через  механізм  колективних
договорів.  При  повідомній  реєстрації  колективних  договорів  підприємств,
організацій  та  установ  міста  перевіряється  стан  дотримання  законодавчо
встановленого  рівня  мінімальної  заробітної  плати,  міжкваліфікаційних  та
міжпосадових  співвідношень  в  оплаті  праці,  рекомендованих  Генеральною  та
галузевими угодами, а також дотримання чинного законодавства щодо пільг та
компенсацій  працівникам,  зайнятим  на  роботах  з  важкими  та  шкідливими
умовами  праці.  Сторонам  договору  вносяться  рекомендації  щодо  перегляду
положень  колективного  договору,  прийнятих  з  порушенням  трудового
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законодавства, збільшення фонду оплати праці відповідно до збільшення обсягів
виробництва,  тощо.  Станом на 01.07.2018 року в управлінні зареєстровано 251
колективний договір, що на 2 од. (0,8%) більше, ніж на відповідну дату минулого
року. За звітний період зареєстровано 14 колективних договорів та 34 зміни та
доповнення  до  діючих  колективних  договорів.  Договірним  регулюванням
охоплено 16875 працівників підприємств, організацій та установ міста.

Спеціалістам  госпрозрахункових  підприємств  надавалася  методична
допомога  щодо  удосконалення  форм  та  систем  організації  праці  та  її  оплати.
Проводилась  інформаційно  –  роз’яснювальна  робота  щодо  переваг  легальної
зайнятості.

  Транспорт

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

За  І  півріччя  2018  року  автомобільні  пасажирські  перевезення  по  місту
наслідували  загальнообласну  негативну  тенденцію.  Так,  послугами
автомобільного  транспорту  скористалося  1211,1  тис.  пасажирів  або  77,7%  від
обсягу січня–червня 2017р. На 14,2 % зменшився також пасажирооборот, який
склав 16 млн. пас. км.

У  сфері  вантажоперевезень  спостерігалася  позитивна  динаміка.  За  І  півріччя  2018  рік
автомобільним  транспортом  перевезено  43,8  тис.  т.  вантажів,  що  на  5%  більше,  ніж  в
минулому році. Відповідно на 4,3% збільшився вантажооборот, який становить
28,5 млн. ткм. 

Діяльність підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг  

   Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної  торгівлі м.  Прилуки  за
І квартал 2018 року становив 154,9 млн.грн.,  що у порівняних цінах на 22,5%
менше, ніж за І квартал 2017 року. Питома вага підприємств міста становить 5,9%
до обласного показника. 
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        У I кварталі 2018р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами
сфери послуг, становив 52,2 млн.грн., що становить 4,1% обласного обсягу.  

   Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 10,9 млн. грн., що   складає
20,9% від загального обсягу реалізованих в м. Прилуки послуг (Чернігівська обл.
— 39,8%, м. Чернігів — 45,8%, м. Ніжин — 26,9%, м. Н.-Сіверський — 7%).
   

Розвиток малого та середнього  підприємництва

Стан  розвитку  малого  підприємництва  у  місті  Прилуки,  який
характеризується  майже  стабільною  кількістю  юридичних  осіб  (291  особа)  і
тенденцією  до  незначного  скорочення  чисельності  фізичних  осіб-підприємців
(2613 осіб),  говорить про необхідність створення умов для розвитку малого та
середнього бізнесу як на державному, так і на місцевому рівнях. З початку року
чисельність фізичних осіб-підприємців зменшилася на 31 особу, юридичних —
на 9 осіб. 

В  секторі  МСП  зайнято  7422  робітників,  включаючи  фізичних  осіб-
підприємців.  Частка  малих  та  середніх  підприємств  у  загальному  обсязі
виробленої продукції регіону — 11,1%, частка надходжень від суб'єктів МСП до
бюджетів  усіх  рівнів  —  11,3%.  Надходження  до  міського  бюджету  від
підприємницької діяльності за І півріччя 2018р. становить 27,9 млн. грн. , що
на 9% або на  2,3 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За  І  півріччя  2018  року  фахівцями
Прилуцької  міськрайонної  філії
Чернігівського  ОЦЗ  проведено  8
семінарів  з  основ  підприємницької
діяльності  та  з  орієнтації  населення  на
підприємництво, в яких взяли участь 67
жителів міста, з них: 33 — молодь віком
до 35 років, 12 —  учасники АТО, 8 —
особи з інвалідністю.

На  семінарах  безробітні
ознайомилися  з  послугами,  які  надає
служба  зайнятості  щодо  започаткування
власної  справи,  отримали  інформацію  з
питань самозайнятості  та  вибору бізнес-
ідеї  для  організації  підприємницької
діяльності.  До  проведення  профінформаційних  семінарів  «Як розпочати  свій
бізнес?» запрошувався юрист Центру підтримки підприємництва.

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

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

За  І  півріччя  2018  року  ЦПП   надано  1008 консультації,  в  т.ч.  222
розширених  щодо  питань  підприємництва  для  осіб,  які  реєструються  ФОП  і
розпочинають таку діяльність.

Розподіл наданих консультацій за напрямками:
 питання оплати праці, працевлаштування (трудові питання)  – 299;      
 оподаткування і звітність (вибір системи оподаткування, розрахунок податку

або збору, податкове законодавство, КВЕД - 2010) – 241;
 з питань перевірок (в т.ч. правила торгівлі) – 158;
 про декларування – 183;
 інші  питання  господарчої  діяльності  (в  т.ч.  орендні,  договірні  відносини,

торгівля підакцизними товарами) – 127.
При  цьому  надано  практичну  допомогу  з  питань   реєстрації,

перереєстрації, зміни видів діяльності   та припинення діяльності – 296.
Розроблено та поширено серед підприємців власну друковану продукцію

(роздатковий матеріал) в кількості  240 примірників. Проводилось 16 практичних
навчань  користуванню  електронними  сервісами  для  32  осіб.  Матеріали  про
тенденції  розвитку  підприємництва,  роз’яснення  законодавства,  конкурсні
відбори інноваційних проектів висвітлюються в ЗМІ. 

Організовано  та  проведено  семінар-практикум  з
фахівцями газети “Все про бухоблік” стосовно трудових
відносин, на якому були присутні 73 слухачі. Проведено
анкетування  з  вивчення  думки  МСБ  м.  Прилукт  —
опитано 27 респондентів.

Консультантами  ЦПП  приймалася  участь  у  роботі
“круглих столів”, які проходили на території міста в сфері
бізнесу,  а  саме:  “Соціальний  супровід  при  працевлаштуванні  безробітних  за

підходом  “кейс-менеджмент”,  «Проблеми  та
перспективи підготовки фахівців швейної галузі в
Прилуцькому  регіоні»,   «Активізація  малого  та
середнього  бізнесу  в  прикордонних  регіонах
України – Білорусі» по Програмі транскордонного
співробітництва  країн  Східного  партнерства
(EaPTC). 

    З  метою  розвитку  малого  підприємництва  в  місті  спеціалістами  відділу
економіки  міської  ради  здійснюються  заходи  у  сфері  нормативного
регулювання, ресурсного та інформаційного забезпечення підтримки малого та
середнього бізнесу.

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

Сфера надання адміністративних послуг
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Організацію  роботи  щодо  надання  адміністративних  послуг  населенню
через Міськрайоний Центр надання адміністративних послуг Прилуцької міської
ради   здійснює  відділ  адміністративних  послуг  міської  ради.  Режим  роботи
центру  зорієнтований  виключно на
потреби суб’єкта звернення: шість днів на
тиждень, у тому числі у суботу. Протягом
І  півріччя  2018  року  до  відділу
адміністративних  послуг  міської  ради
надійшло  14452 письмових звернення від
суб’єктів  господарської  діяльності
(юридичних  та  фізичних  осіб)  та
громадян міста та району.

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

- реєстрація  (зняття  з  реєстрації)
місця проживання осіб;

- реєстрація речових прав на нерухоме майно;
- вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні

громадянином 25- і 45- річного віку;
- державна  реєстрація  земельної  ділянки з  видачею витягу  з  Державного

земельного кадастру;
- надання відомостей з Державного земельного кадастру.
В залежності від порушеного у  клопотанні питання, вони розглядаються у

відповідних  відділах  та  управліннях  міської  ради,  райдержадміністрації  чи
адміністративних органах  міста.

Так,  за  І  півріччя  2018  року  посадовими  особами  відділу
адміністративних послуг прийнято та виконано 2660 звернень щодо реєстрації
(зняття з реєстрації) місця проживання, внесення змін у дані щодо реєстрації
місця проживання. До місцевого бюджету за надання вищезазначеної послуги
перераховано 51650,62 грн.

За  І  півріччя  2018  року  державними  реєстраторами  речових  прав  на
нерухоме майно прийнято та виконано 3243 звернень щодо реєстрації речових
прав. До місцевого бюджету було перераховано 311050,00 грн., до  державного
— 4880,00 грн. 

За  звітний  період  за  надання  послуг  кадастровим  реєстратором  до
місцевого бюджету перераховано коштів 132155,22 грн.

Всього  до  місцевого  бюджету  за  адміністративні  послуги,  надані
посадовими  особами  відділу  адміністративних  послуг,  у  І  півріччі  2018  року
перераховано суму 494 855,84 грн.     

Після  проходження  адміністраторами  відділу  стажування  на  базі
Прилуцького міського відділу Управління Державної міграційної служби України
в  Чернігівській  області  в  приміщенні  кабінету  №69  в  повному  обсязі  будуть
надаватися послуги з  оформлення та видачі паспорта громадянина України для
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виїзду  за  кордон  з  електронним  носієм  або  паспорта  громадянина  України  у
формі картки.

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

 
    Ринок праці

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

Кількість  безробітних,  що  перебували  на  обліку  у  службі  зайнятості
протягом  І  півріччя  2018  року,  у  порівнянні  з  минулорічним  показником
зменшилась  на  364  особи і  становила  931  безробітний.  Серед  них  567  осіб  –
жінки, 322 безробітних – молодь віком до 35 років.

Станом на 1 липня 2018 року на обліку у Прилуцькій міськрайонній філії
Чернігівського ОЦЗ перебували 473 безробітних мешканців міста (на 61 особу
менше ніж на 1 липня 2017 року), серед яких 52% складали особи, які займали
робітничі  місця,  36% -  займали  посади  службовців  і  решта  12% –  особи  без
професії. 

Чисельність  громадян,  працевлаштованих  за  направленням  служби
зайнятості протягом січня–червня 2018 року, становила 169 безробітних. Середня
тривалість пошуку роботи становила 119 днів, рівень працевлаштування становив
18%. Шукачі роботи здебільшого працевлаштовані в таких сферах економічної
діяльності, як переробна промисловість,  торгівля та надання послуг. 

Кількість вакансій, поданих роботодавцями до служби зайнятості протягом
І півріччя 2018 року становила 1960. Станом на 1 липня 2018 року у базі даних
служби зайнятості  292  актуальні  вакансії.  Насамперед  роботодавцям  потрібні
кваліфіковані робітничі кадри. За розмірами запропонованої заробітної плати 39%
вакансій мали мінімальну заробітну плату,  57% – від мінімальної до середньої
заробітної плати регіону і решта, лише 4%  – вище середньої заробітної плати.

Особлива увага при працевлаштуванні звертається на осіб, що потребують
соціального захисту і не можуть на рівні конкурувати на ринку праці. Протягом   І
півріччя 2018 року на обліку у  філії  перебували 418 безробітних осіб  квотної
категорії. З них за допомогою служби зайнятості роботу знайшли 90 осіб.

Пріоритетним  напрямком  роботи  центру  зайнятості  є  надання  адресних
соціальних послуг людям з інвалідністю. Їм забезпечено вільний доступ до всіх
джерел інформації, якими володіє служба зайнятості, надання широкого спектру
соціальних  послуг,  зокрема  щодо  підбору  підходящої  роботи,  професійної
орієнтації,  професійної  підготовки.  Протягом  січня-червня  2018  року  статус
безробітного мали 58 громадян цієї категорії, з них 7 осіб працевлаштовані. 
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Протягом  січня-червня  2018  року   на  обліку  в  Прилуцькій  МРФ
Чернігівського ОЦЗ перебували 41 військовослужбовець з числа учасників АТО,
які  мешкають  на  території  міста,  39   отримали  статус  безробітного,  5  осіб
працевлаштовані.

Протягом  І півріччя 2018 року на обліку у службі зайнятості перебували 5
осіб  з  числа  громадян,  які  переселяються  з  АР Крим,  Донецької  і  Луганської
областей  на  територію  міста,  3  особи  отримали  статус  безробітного.
Працевлаштована за сприяння служби зайнятості  1  особа.  Для інших  ведеться
пошук роботи відповідно до освіти, досвіду роботи та їхніх побажань.

Службою зайнятості також активно здійснюється й системна та комплексна
профорієнтаційна  робота  з  населенням,  що  спрямована  на  формування  у  неї
усвідомлених  підходів  до  вибору  професії,  мотивації  до  легальної  зайнятості,
орієнтацію на потреби ринку праці, популяризацію робітничих професій, а також
задоволення  потреб  усіх  соціальних  груп  та  вікових  категорій  населення  в
отриманні  доступних профорієнтаційних послуг  належної  якості,  а  відповідно
підвищення рівня зайнятості населення. З початку року набували нових професій
та підвищували кваліфікацію за направленням служби зайнятості 29 безробітних.

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

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

На 2018 рік для організації громадських робіт місцевим бюджетом виділені
кошти   у  сумі  183,19  тис.  грн.,  передбачені  для  інформування  населення  про
порядок отримання субсидій та роботою з документами. З управлінням праці та
соціального захисту населення Прилуцької міської ради укладено 3 договори про
спільну діяльність з організації оплачуваних громадських робіт на участь в них 19
осіб.

Фахівцями  служби   зайнятості  проведено  11  семінарів  з  орієнтації  на
тимчасові та громадські роботи, участь в яких взяли 85 осіб.  Всього протягом
І  півріччя  2018  року  в  тимчасових  та  громадських  роботах  взяли  участь  92
безробітних жителя міста.

З метою інформування мешканців району про послуги,  які  надає служба
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зайнятості, ознайомлення з актуальними вакансіями на ринку праці, проведено 15
Днів  відкритих  дверей  служби  зайнятості  за  участю  228  жителів  міста,  10
семінарів для молоді за участю 115 осіб,  24 семінари «Легальна зайнятість» - 249
учасників. 

Для широкого інформування населення щодо отримання роботи, протягом
січня-червня  2018  року  проведено  17  ярмарок  вакансій,   1  презентація
роботодавця  та  1  презентація  робітничих  професій  у  Прилуцькому
агротехнічному коледжі.

Фахівці  служби  зайнятості   провели  23  семінари  за  участю  335
роботодавців міста та району з метою вирішення проблеми зайнятості населення,
в  тому  числі  осіб  з  інвалідністю  шляхом  працевлаштування  з  виплатою
компенсації  роботодавцю  розміру  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове
державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття.

У  квітні  2018  року  в  приміщенні  Прилуцького  професійного  ліцею  за
участі  представників міської влади, фахівців центру підтримки підприємництва,
Прилуцької  міськрайонної  філії  Чернігівського  обласного  центру  зайнятості,
професійного ліцею, голови профільної депутатської комісії міської ради відбувся
круглий  стіл  на  тему:  "Проблеми  та  перспективи
підготовки  фахівців  швейної  галузі  в  Прилуцькому
регіоні".  На  засідання  були  присутні  представники
трьох  найбільших  Прилуцьких  підприємств  швейної
галузі  ПрАТ  «Прилуцька  швейна  фабрика»,  ТОВ
«Алітоні»  та  ТОВ  «ПШФ  «Корона».  Результатом
засідання  стало  визначення  спільних  заходів  з
роботодавцями  та  соціальними  партнерами  щодо
подальшої співпраці із Прилуцьким професійним ліцеєм. 

Пенсійне забезпечення населення

Протягом  І  півріччя  2018  року  до  бюджету  Прилуцького  об’єднаного
управління Пенсійного фонду надійшло власних коштів – 19128,4 тис. грн.

Рівень виконання власних доходів становив 99,6% до плану. Порівняно з
відповідним  періодом  минулого  року,  надходження  коштів  збільшилося  на
11942,2 тис. грн.

За  І  півріччя  профінансовано  потребу  в  коштах  на  виплату  пенсій  та
допомог  у повному обсязі. 

На  обліку  в  управлінні  перебуває  37969  пенсіонерів.  За  звітний  період
спостерігалась  позитивна  динаміка  потреб  в  коштах  на  виплату  пенсій  та
допомог. Середній розмір нарахованих пенсій станом на 01.07.2018 року складає
2283,90 грн. 

Протягом І півріччя 2018 року призначено 554 нових пенсій. Проведено
1933 поточних перерахунків, в тому числі 48 перерахунків пенсій з урахуванням
стажу роботи. 

На  обліку  в  управлінні  перебуває  “дітей  війни”  8878  осіб.  Усім
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пенсіонерам, які  мають статус “дитина війни” згідно Постанови від 28.12.2011
року № 1384 “Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих
верств населення” виплачується підвищення у розмірі 66,43 грн.  

Загальна  сума  заборгованості  до  управління  по  платежах,  контроль  за
погашенням  яких  здійснюють  органи  ПФ,  збільшилась  на  початку  року  на
995,4 тис. грн. і станом на 01.07.2018р. становить 12830,3 тис. грн. Заборгованість
зі сплати страхових внесків зменшилася на 67,7 тис. грн. та становить 2227,9 тис.
грн.  Заборгованість  із  відшкодування  пільгових  пенсій  становить  10599,7  тис.
грн., що на 1063,1 тис. грн. більше  ніж на початок року.  

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

 Прилуцьким об'єднаним управлінням вживалися заходи щодо зменшення
заборгованості  із  сплати  внесків:  посадових  осіб  підприємств-боржників
викликали  на  кожне  засідання  комісії  з  питань  погашення  заборгованості  по
заробітній  платі,  пенсій,  стипендій  та  інших  соціальних  допомог  для
заслуховування звітів керівників-боржників. Так, з початку року направлено 10
матеріалів. В результаті вжитих заходів до боржників погашено заборгованість 4
підприємствами  повністю,  4  —  частково  на  суму  217,0  тис.  грн.  Станом  на
01.07.2018р. примусовому виконанню підлягає 729,6 тис. грн., в т.ч. виконавчих
документів  на  стягнення  боргу  по  страхових  внесках  на  суму  339,9  тис.  грн.
та  виконавчих листів суду на стягнення заборгованості по пільгових пенсіях на
суму  389,7  тис.  грн.  Надійшло  коштів  від  заходів  примусового  стягнення
220,3 тис. грн.

Протягом січня-червня управлінням підготовлено матеріалів на суму  117,2
тис. грн. щодо стягнення заборгованості по відшкодуванню витрат на виплату та
доставку пільгових пенсій в судовому порядку. 

З  метою  контролю  за  станом  примусового  стягнення  з  початку  року
спеціалістами  управління  здійснено  ознайомлення  з  53  виконавчими
провадженнями за виконавчими документами на користь управління. 

Щомісячно  всім  керівникам  підприємств-боржників  до  управління
направлялися  листи,  в  яких  зазначаються  періоди  не  зарахованого  стажу
працівникам підприємств.
  Обчислення пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування” здійснюється із заробітку за період роботи після
1 липня 2000 року за  даними персоніфікованого обліку.  Станом на 01.07.2018
року видано довідок для призначення та перерахунку пенсій  3250  пенсіонерам.

Управлінням постійно проводиться роз’яснювальна робота  серед населення
щодо отримання пенсій через поточні рахунки в банківських установах. Станом
на 01.07.2018 року пенсії через поточні рахунки банківських установ одержують
21497 осіб або 56% до загальної чисельності отримувачів пенсій.    
        Управлінням Пенсійного фонду проводиться  роз’яснювальна  робота  з
платниками  та  населенням  міста  та  району.  Так,  за  І  півріччя  2018  року
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проведено  4  зустрічі  в  трудових  колективах,  13  зустрічей  з  населенням  та  9
виїзних  прийоми,  11  статей  на  сторінках  засобів  масової  інформації  та  10
виступів по місцевому телебаченню.
          
                     Соціальний захист та соціальне забезпечення населення

 Управління  праці  та  соціального  захисту
населення  міської  ради  проводить  роботу  по
реалізації  конституційних  прав  громадян  на
соціальний  захист,  забезпеченню  рівня  життя
всіх  груп  населення  не  нижче  прожиткового
мінімуму.  Забезпечено  своєчасне  та  в  повному
обсязі надання населенню всіх видів державної
допомоги,  субсидій  та  пільг  згідно  з  чинним
законодавством.

Станом  на  01.07.2018  року  на  обліку  в  управлінні  праці  та  соціального
захисту населення міської ради перебувало 3772 одержувачі допомоги, яким за 6
місяців  цього року призначено і  виплачено 18 різних видів  допомоги на  суму
30033,1  тис.  грн.  За  6  місяців  цього  року  отримали  субсидії  на  житлово-
комунальні  послуги,  тверде  паливо  та  скраплений  газ  9355  сімей  на  суму
85900,6 тис. грн. 

В  Державному  автоматизованому  реєстрі  пільговиків  станом  на  01  липня
цього  року  перебували  18534  мешканці  міста  пільгових  категорій.  На
відшкодування  пільг  за  житлово-комунальні  послуги  використано  коштів  із
державної субвенції в сумі 7422,1 тис. грн.. 

Відповідно  до  міської  програми  «Фінансування  пільг  на  оплату  послуг
зв’язку,  компенсації  за  пільговий проїзд  окремих категорій  громадян та  інших
пільг з міського бюджету на 2018 рік» у І півріччі 2018 року надано:

-  пільги  на  капітальний  ремонт  власних  житлових  будинків  і  квартир
громадян 20 особам на суму 100,0 тис. грн.;

- пільги на послуги зв’язку 1900 особам на суму 256,7 тис. грн.;
- компенсацію перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян

автомобільним транспортом загального користування в сумі 454,0 тис. грн.;
- компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним

транспортом – 150,0 тис. грн.;
-  компенсацію за пільговий проїзд учасникам ліквідації  аварії  на ЧАЕС –

1,1 тис. грн.
Здійснюється постійний моніторинг виконання програм соціального захисту

населення.

Станом  на  01.07.2018  року  на  обліку  в  управлінні  праці  та  соціального
захисту населення міської  ради перебувало 735 осіб,  які  переміщені  з  районів
проведення АТО або тимчасово окупованих територій України. За 6 місяців цього
року призначена щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам
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для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг 185 сім’ям на суму 1203,9 тис. грн.

Здійснюється  соціальний  захист  учасників  антитерористичної  операції.
Учасникам АТО та членам сімей загиблих воїнів щомісячно з міського бюджету
відшкодовуються  додаткові  пільги  на  житлово-комунальні  послуги  та  послуги
зв’язку  відповідно  до  міської  програми  «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».  Станом на
01.07.2018 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення
міської ради перебувало 435 учасників АТО. За І півріччя 2018 року для надання
пільг використано 572,2 тис. грн.

З початку року за кошти місцевого бюджету отримали послуги санаторно-
курортного лікування 2 учасники бойових дій в зоні АТО на суму 20,2 тис. грн. За
кошти державного бюджету оздоровилося в санаторно – курортних закладах 2
учасники антитерористичної операції, використано 16,3 тис. грн.  

Виплачена  компенсація  на  придбання  житла  учаснику  АТО,  особі  з
інвалідністю внаслідок війни 2 групи Седньову Є.О. в сумі 620,0 тис. грн. Житло
придбане в квітні цього року.

Проводиться  робота  соціальному  захисту  громадян,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи. Забезпечено своєчасне та в повному обсязі
проведення грошових компенсаційних виплат. Станом на 01.07.18р. на обліку в
управлінні праці та соціального захисту населення міської ради перебувало 767
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Протягом І півріччя 2018 року здійснено виплату додаткових відпусток та
стипендій  31 особі,  яка  постраждала  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи на
суму  119,5  тис.  грн.,  виплачено  компенсацію  на  пільгове  забезпечення
продуктами  харчування  466  особам  на  суму  728,5  тис.  грн.,  нараховано
компенсацію за  шкоду заподіяну здоров’ю,  одноразову допомогу в  разі  втрати
годувальника та допомогу на  оздоровлення 387 особам на  суму 53,1 тис.  грн.
Нараховано та виплачено: компенсацію вартості проїзду 4 особам на суму 1,2 тис.
грн., компенсацію замість путівки 65 особам І категорії на суму 31,3 тис. грн. 

За  І  півріччя  2018  року  оздоровлено  в  санаторно-курортних  закладах  6
учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  І  категорії  за
рахунок  державного  бюджету  на  суму  40,9  тис.  грн.  Відповідно  до  міської
цільової програми «Про забезпечення санаторно–курортним лікуванням осіб, які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  2  категорії  на  2018-2020
роки» за рахунок міського бюджету оздоровлено 8 учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії на суму 75,8 тис. грн..
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На  безоплатне  зубопротезування  та  забезпечення  пільговими  ліками
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи профінансовано
36,1 тис. грн.

Проводиться робота по підвищенню стандартів життя людей з особливими
потребами.  У  звітному  періоді  57  осіб  з  інвалідністю  одержали  61  засіб
реабілітації  на  суму  594,7  тис.  грн.  Для  забезпечення  осіб  з  інвалідністю
протезно-ортопедичними  виробами  видано  114  направлень  до  підприємств  -
виробників.

Виплачено  одноразову  матеріальну  допомогу  в  розмірі  встановленому
законодавством  1  особі  з  інвалідністю  та  6  непрацюючим  малозабезпеченим
громадянам на суму 4,8 тис. грн. 

Забезпечено  санаторно-курортним  лікуванням  28  осіб,  з  них:  19  осіб  з
інвалідністю  внаслідок  війни  та  ветеранів  війни,  9  осіб  з  інвалідністю  від
загального захворювання та з дитинства.

Виплачено  7,3  тис.  грн.  з  державного  бюджету  компенсації  за
невикористане санаторно-курортне лікування 11 особам з інвалідністю внаслідок
війни та 9 особам з інвалідністю від загального захворювання та з  дитинства.
Компенсацію  на  бензин,  ремонт  автомобіля  отримали  56  осіб  на  суму
7,9  тис.  грн.,  84  особи  з  інвалідністю  отримали  компенсацію  на  транспортне
обслуговування на суму 17,0 тис. грн.

За  І  півріччя  видано  15  вкладок  та  13  посвідчень  інвалідам  війни,
посвідчення отримали 13 ветеранів праці та 8 членів сімей загиблих (померлих)
ветеранів, 1 учасник війни одержав дублікат посвідчення. Видано 3 листи талонів
зі знижкою 50% на пільговий проїзд територією України.

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

В І півріччі 2018 року територіальним центром надано послуги 1377 особам: 
 відділенням соціальної допомоги вдома – 704 особам;
 відділення денного перебування - 162 особам;
 відділення організації  надання адресної натуральної та грошової допомоги –

807 особам (з них 511 особам виключно даним відділенням).
На утримання територіального центру в І півріччі 2018р. було використано

2655,5 тис.  грн.  загального  фонду  бюджету,  що  становить  100%  від  потреби.
Надійшло  спонсорської  грошової  допомоги  в  сумі  0,9  тис.  грн.  та  у  вигляді
натуральних надходжень на суму 19,2 тис. грн. За 6 місяців цього року установою
надано платних послуг на суму 82,1 тис. грн. 

Комплексна соціально-педагогічна,  психологічна, медична, фізична та інші
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види  реабілітації  дітям  з  інвалідністю  надається  в  Центрі  комплексної
реабілітації  дітей  з  інвалідністю  «Світанок».  За  звітний  період  проходило
реабілітацію 74 дитини. Відраховано 18 дітей до закінчення курсу реабілітації за
сімейними обставинами. На кінець звітного періоду проходило реабілітацію 56
дітей з інвалідністю.

Спеціалісти  центру  в  своїй  роботі  використовують  сучасні  методики
реабілітації:  методика  Монтессорі,  арт-терапія,  трудотерапія,  ігротерапія,
музикотерапія, фізична реабілітація, магнітотерапія, синтглетно - киснева терапія,
пісочна  ігрова  терапія  та  пісочна  анімація,  профілактор  Євмінова,  сенсорна
кімната, рефлекторно-навантажувальний пристрій типу «Гравістат». Для розвитку
творчих  здібностей  в  центрі  працюють  гуртки:  «Бісерне  сяйво»,  «Чарівні
намистинки», гра на гітарі «Чарівні струни». 

В  І  півріччі  поточного  року  на  утримання  центру  реабілітації  було
використано із загального фонду бюджету 1307,4 тис. грн., що становить 100%
від потреби. Отримано спонсорську натуральну допомогу на суму 19,1 тис. грн.

Підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика

Головним спеціалістом у справах сім’ї та молоді 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 194 багатодітних сімей, у яких проживає 663 дітей.

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

Питання  організації  забезпечення  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  є
одним  з  головних  напрямків  роботи  головного  спеціаліста  у  справах  сім"ї  та
молоді міської ради. У місті Прилуки здійснюється необхідна робота, спрямована
на забезпечення організованого оздоровлення та відпочинку дітей.

Головний  спеціаліст  у  справах  сім"ї  та  молоді  міської  ради  постійно
співпрацює  з  вищими  навчальними  закладами  міста.   Викладачі  та  студенти
запрошуються до  участі у заходах з нагоди відзначення всіх державних свят та
свят місцевого значення.

Протягом І півріччя 2018 року головним спеціалістом у справах сім'ї  та
молоді міської ради проведено ряд загальноміських заходів.

30 січня поточного року у сесійній залі міської ради відбувся круглий стіл
на тему: "За Україну, за її волю...", присвячений 100-річчю бою під Крутами, бою,
який став символом для української молоді всіх поколінь.

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

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".
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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  поточного  року  з  нагоди
відзначення Дня сміху було проведено Кубок гумору
за участю студентської молоді.  

10 квітня 2018 року відбулася  урочиста
церемонія проводів на строкову службу до Збройних
Сил України дев'яти юнаків. 

В рамках святкування Миколиного ярмарку 26
травня поточного року на алеї імені Любові Забашти
було  розміщено Мистецьку  алею,  створено  творче  панно "Прилуки в  дитячих
долонях" та проведено творчий перфоменс.

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".

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

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  поточного  року  команда  з
м.Прилуки брала участь у  обласному заході "Молодіжне
наметове  містечко "ТАМ" —  Територія  активної
молоді".У рамках відзначення Дня Конституції України
проводився  Всеукраїнський  конкурс  плакату  "Я  –
Україна!".  Організатором  конкурсу  були  Міністерство

молоді та спорту України та "Волонтерський рух "Батальйон Сітка", у якому двоє
вихованок  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Прилуцької  міської  ради були
визнані лауреатами зазначеного конкурсу.

23 червня у рамках святкування Дня молоді
відбувся  велопробіг  "Молодь  за  здоровий  спосіб
життя" та турнір з  пляжного волейболу.24 червня
поточного  року  у  центральній  частині  міста
відбулося урочисте святкування Дня молоді. 

З 01 липня поточного року розпочав роботу
наметовий  табір  для  членів  Прилуцької  міськрайонної  громадської  організації
"Прилуцький  козацький  курінь  імені  Івана  Сірка"  та  Чернігівського
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відокремленого підрозділу громадської організації "Молодіжний клуб "Джура", з
метою національно-патріотичного виховання молоді. 

Головним спеціалістом у справах сім"ї та молоді міської ради проводяться
засідання  Координаційних  рад  з  питань  національно-патріотичного  виховання
молоді при виконавчому комітеті  Прилуцької міської ради, молодіжної політики,
міжвідомчої  ради  з  питань  сім’ї,  ґендерної  рівності,  демографічного  розвитку,
запобігання  насильству  в  сім’ї  та  протидії  торгівлі  людьми,  міської  постійно
діючої  міжвідомчої  комісії  з  організації  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  і
учнівської молоді в літній період.

Питання державної політики у молодіжній сфері постійно висвітлюються
в засобах масової інформації, на офіційному сайті Прилуцької міської ради та в
соціальних мережах.

  Службою  у  справах  дітей  міської  ради  до  Міжнародного  Дня  сім`ї,
Міжнародного Дня захисту дітей проведено інформаційно-роз`яснювальні акції
«Кожній  дитині  потрібна  родина».  В  засобах  масової  інформації  постійно
висвітлюються питання щодо соціально-правового захисту дітей. Завдячуючи цій
роботі жодна дитина протягом року не була влаштована до інтернатних закладів.  

  Станом на  01  липня  2018  року  в  місті  функціонувало  4  дитячі  будинки
сімейного типу та 9 прийомних сімей, в яких проживало 45 дітей, які втратили
батьківське піклування. 

 У  навчальних  закладах  різних  рівнів  акредитації  проводиться
правопросвітницька робота. Працівниками служби у справах дітей міської ради
спільно  з  правоохоронцями  здійснено  39  виступів  перед  дітьми  щодо
популяризації  здорового  способу  життя,  недопущення  насильства  в  сім`ї,
роз`яснення норм чинного законодавства. 

 Демографічна ситуація 

    За оцінкою, на 1 червня 2018 року
чисельність  наявного  населення  в
м.Прилуках  становила  54938  осіб.  З
початку  року  кількість  жителів  міста
зменшилася  на  277  осіб.  Розмір
природного  скорочення  становив  232
чол.,  міграційного  —  45  чол.  За  І
півріччя  2018  року  в  місті  на  світ
з’явилися 153 немовлят, померло — 385
чоловік.

Медична галузь

Пріоритетними напрямками розвитку медичної галузі міста є: 
I.  Реформування  закладів  ОЗ первинної  медичної  допомоги в  комунальні

некомерційні підприємства та укладання угоди з НСЗУ до кінця 2018р.
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КНП “Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги”
було  створено  рішенням  44  сесії  7  скликання  №6,  яке  набрало  чинності  з
01.07.2018р.

Станом  на  01.07.2018р.  підприємством  укладено  18000  декларацій  з
мешканцями м. Прилуки. Першочерговим завданням є подання пакету необхідних
документів на укладання угоди з НСЗУ в ІІІ хвилю.
        В 2018р. на Урядову Програму “Доступні ліки” на м. Прилуки виділено
1404 тис. грн. За І півріччя 2018р. було виписано лікарями ЗПСМ 21 946 рецептів,
відпущено 19 325 рецептів на 671 991,16 тис. грн.
           Міською цільовою Програмою “Медико–соціальне забезпечення пільгових
та  соціально  незахищених  верств  населення  на  2018  рік”  передбачено  на
первинну медичну допомогу 670 тис. грн. на відшкодування лікарських засобів
пільговим  категоріям  населення  міста  в  разі  амбулаторного  лікування.  За  І
півріччя 2018р. було виписано 1110 рецептів на понад 290,4 тис. грн.

   
II.  Покращення  якості  амбулаторної  та  стаціонарної  допомоги  шляхом

впровадження новітніх лікувально-діагностичних технологій.
На  утримання  закладів  охорони  здоров'я  міста  за  І  півріччя  2018  року

використано бюджетних коштів 40 млн. 922,8 тис. грн. (з них державна субвенція
склала 25 млн. 665,5 тис.  грн.,  кошти місцевого бюджету – 15 млн. 257,2 тис.
грн.). При цьому фактичні видатки на заробітну плату складають 34 млн. 87,9 тис.
грн. (74 % всіх видатків), енергоносії – 13%, харчування – 1,6 %, медикаменти –
1,5 %.

За 6 місяців 2018 року залучено позабюджетних коштів на суму – 1 млн.
395,6 тис. грн

За 2018 рік на безкоштовне та пільгове амбулаторне лікування хворих       за
міською цільовою Програмою “Медико–соціальне забезпечення пільгових     та
соціально незахищених верств населення на 2018 рік” було використано           1
136 тис. грн. (з них по програмі «доступні ліки» за державні кошти –           629,6
тис. грн., кошти місцевого бюджету – 506,4 тис. грн.). 

На  забезпечення  хворих  інсулінами  за  міською  цільовою  Програмою
“Цукровий діабет” витрачено 1266,6 тис. грн. (з них державна субвенція склала
570,5 тис. грн., 696,1 тис. грн. - кошти місцевого бюджету). 

За кошти, надані на виконання доручень виборців депутатами місцевої ради
придбано:                                   

 світильник операційний 1 шт. – 19 тис. грн.;
 набір інструментів для лапароскопа – 25,0 тис. грн.;
 мікроскоп бінокулярний – 12 тис. грн.;
 нервовий стимулятор – 30 тис. грн.;
 стерилізатор ГП-80, 2 шт. – 20,9 тис. грн.;
 інше медичне обладнання – 19,6 тис. грн.

Проведено поточний ремонт відділень дитячої лікарня на суму 25 тис. грн.
та центру ПМСД на суму 50 тис. грн.

За  звітний  період  проведено  13  процедур  на  закупівлю  товарів,  робіт  та
послуг  на  тендерних  умовах,  за  результатами  яких  укладено  13  договорів  на
загальну суму 12 541,1 тис. грн.
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 Житлово-комунальне господарство

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

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

 В  місті  станом на  01.01.2018 року створено 46 об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків. 

 Управління ЖКГ здійснює регулювання взаємовідносин по виробництву і
реалізації  житлово-комунальних послуг,  розвиває систему надання даного виду
послуг  на  конкурсній  основі,  бореться  за  підвищення  платоспроможності
підприємств житлово-комунального господарства та забезпечення їх беззбиткової
діяльності шляхом впровадження економічно обґрунтованих тарифів та зниження
собівартості послуг за рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій.

  З  метою  поліпшення  технічного  стану  водопровідно-каналізаційного
господарства,  централізованого  теплопостачання,  згідно  плану  капітального
ремонту по цехам КП «Прилукитепловодопостачання» за  І півріччя 2018 року
було виконано капітального та поточного ремонту на суму 741,87 тис. грн.  

По дільниці теплопостачання:
 з початку 2018 р. виконано заміну  423 метрів теплових мереж.  Вартість

робіт  135,85 тис. грн.;
 виконані  роботи  по  облаштуванню  засобами  дистанційної  передачі

даних  комерційні  вузли  обліку  природного  газу  на  9  котельнях  підприємства.
Вартість робіт  72,11 тис. грн. До опалювального сезону необхідно ще 33 вузла
обліку  газу  облаштувати  засобами  дистанційної  передачі  даних.  (Необхідно
коштів в сумі 1121,34 тис.грн.);

 встановлення погодозалежної автоматики на трьох котельнях. Вартість
робіт 19,844 тис. грн.;

 проводяться роботи по реконструкції  котельні  по вул.  Саксаганського,
9А. Вартість реконструкції 1015,95 тис. грн. На сьогоднішній день встановлено
14 котлів. Виконано робіт на суму 447,62 тис. грн.;

 з початку року встановлені теплові лічильники в 4 житлових будинках на
загальну суму 78,40 тис. грн.  

Комунальним  підприємством  опалюється  254  житлових  будинки.  На
сьогоднішній день 147 житлових будинків оснащені приладами обліку.

 В 2018 рік в 88  будинках  необхідно встановити загальнобудинкові теплові
лічильники (в 19 будинках встановити теплові лічильники технічно неможливо). 

По дільниці водопостачання:
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 з  початку 2018 року виконано заміну 202,5  м  водопровідних  мереж.
Вартість робіт  10,125 тис. грн. 

 виконано  заміну  насосу  на  свердловині  №1  (вул.  Незалежності,  59).
Вартість робіт 53,55 тис. грн. 

 виконано  заміну  насосу  на  свердловині  №9  (вул.  Богунського,  2-Д).
Вартість робіт 29,86 тис. грн. 

По дільниці водов  ідведення  :
 відремонтовано 2 каналізаційних насоси. 
 відремонтовано колодязів – 5 шт.
 очищено колодязів – 5 шт.
 накрито колодязів – 25 шт.
 усунено підпорів – 610.
 усунено 9 поривів. 
Ремонт внутрішньобудинкових мереж:
Згідно плану капітального та поточного ремонту за І півріччя 2018 року було

виконано робіт на суму – 83,102  тис. грн. (в т.ч. матеріали – 69,25 тис. грн.).

Станом  на  01.07.2018  року  на  обслуговуванні  КП  «Прилукижитлобуд»
перебуває  270  житлових  будинків,  загальною  площею   520,5  тис.кв.м. Рівень
оплати  мешканцями  послуг  станом  на  1  липня  2018  року  склав  92%.
Заборгованість  по  населенню  складає  2  731  655,45  грн. Загальна  кількість
працюючих на підприємстві станом на 01 липня серпня 2018 року складає 115
чоловік.

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

 ремонт м’якої покрівлі – на 27 житлових будинках, площею 1070,0 кв.м. ;
 ремонт шиферної покрівлі на 2 будинках згідно заходів;
 ремонт вимощення виконано біля 4 будинків;
 ремонт входу у підвальні приміщення у 4 будинках;
 ремонт  тамбурів,  козирків  у  3  будинках  згідно  заходів  та  3  під′їздах

додатково; 
 ремонт 16 під′їздів, у 13 житлових будинках згідно заходів та 6 під'їздів у

2 житлових будинках додатково, всього  22 під′їзди у 15 будинках;
 фарбування  зовнішніх  газопроводів  виконано  повністю  згідно  плану

заходів та у 1 будинку додатково;
 ремонт  системи  ливневого  водовідведення  виконано  повністю  згідно

плану заходів;
 ремонт систем електрозабезпечення у 124 будинках;
 перевірено  13664  димових  та  вентиляційних  каналів  згідно  існуючих

графіків  у 177 будинках;
 скління вікон сходових клітин виконано повністю згідно заходів;
 ремонт вхідних дверей виконано повністю згідно заходів;
 ремонт  оголовків  димовентиляційних каналів  4  одиниці  на  2  будинках

згідно  заходів  та  2  одиниці  на  1  будинку  додатково,  всього  6  одиниць  на  3
будинках;
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 проведено перевірку газопроводів на герметичність у 49 будинках;
 ремонт  лавочок  біля  1  будинку  згідно  заходів  та  біля  19  будинків

додатково, всього 20 будинків;
 улаштування перил виконано повністю згідно заходів у 2 будинках;
 виконано  роботи  по  косінню  газонного  покриття  на  124073  м.кв.

прибудинкової території;
 обслуговування внутрішньобудинкових мереж згідно існуючих графіків

та поданих заяв.

Комунальне підприємство  "Послуга"  за І  півріччя 2018 року працювало
над поліпшенням якості послуг, що надаються.

- з 01.01.18 р. по 30.06.2018 рік перезаключено договорів на вивіз сміття з
мешканцями міста в кількості 20084, кількість споживачів житлово-комунальних
послуг 44921 чоловік.

- заключено 131 договори (період з 01.01.18р по 30.06.18 р.) на вивіз ТПВ з
підприємствами та організаціями міста.

За І півріччя 2018 року підприємство надало послуги по благоустрою міста:
1. вивіз вуличного сміття та захоронення                        699,6 тис. грн.
2. розчистка вулиць міста від снігу, землі та листя         489,8 тис. грн.
3. посипання  ПСС                                                                21,5 тис. грн.
4. завантаження та перевезення ПСС                                  21,7 тис. грн.
5. використано ПСС – 513 тонн                                         260,3 тис. грн.
6. поливання вулиць міста солоною водою                         63,8 тис. грн.
7. ручне прибирання вулиць міста                                    1239,1 тис. грн.
8. ліквідація стихійних сміттєзвалищ (39шт.)                     56,3 тис. грн.
9. роботи малярні                                                                    49,7 тис. грн.

          Проблемним  питанням  для  КП  “Послуга”  є
несвоєчасна оплата  населенням за надані послуги, не повне
охоплення населення договорами.

        Комунальним підприємством “Міськсвітло” проведено заміну електричних
ламп по вулицях міста в кількості 2101  шт., на світлофорних об’єктах 891 шт. На
освітлення  вулиць  міста  використано  397192  кВт/год  електроенергії,  на
світлофорних об’єктах 67650 кВт/год.
    Модернізація  зовнішнього  освітлення:  вул.  Східна,  1,2,3  пров.  Східні,
вул.Богунського, пров. Родини Горленків, вул.Раскова (від № 63 до вул. Польової),
вул.  Добролюбова,  вул.  Раскова  (від  вул.  Богунського  до  буд.  №  65  по  вул.
Расковій),  1-й  пров.  Замостянський,  2-й  пров.  Замостянський,  3-й  пров.
Замостянський,  вул.Замостянська,  2-й в-д Гвардійський,  2-й пров. Богунського,
вул. Авіації,  вул.  Б.Хмельницького,  вул. П.Осипенка,  вул.Кооперативна,  2-й в-д
Г.Сагайдачного, 3-й в-д Г.Сагайдачного, 4-й в-д Г.Сагайдачного, вул.Ковалівська,
вул.Зінкевича, пров.Зінкевича.

 Проведено ремонт та заміна лічильників щитів обліку зовнішнього освітлення
в кількості 23 штук. Проведено обслуговування та ремонт світлофорних об’єктів
по місту, ревізію та чистку контролерів на світлофорних об’єктів.
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   Розкряжовані  повалені  дерева  (в  аварійних ситуаціях,  складних погодних
умовах) в кількості 44 штук, видалено аварійні та сухостійні дерева в кількості 78
штук.
           Встановлено дорожні знаки в кількості - 65 штук.
      Встановлено  світлофорний об‘єкт  вул.  Київська  –  вул.  Котляревського в
кількості – 1 штук.

Капітальне будівництво

У І півріччі 2018 року було здійснене фінансування наступних видів робіт
та об'єктів капітального будівництва на загальну суму 858 413,86 грн.:

 виготовлення ПКД робочого проекту по об'єкту "Реконструкція частини
приміщення ДНЗ №7 під центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю
та осіб з інвалідністю по вул. Іванівській, 57 в м. Прилуки Чернігівської області» з
поданням  та  проходженням  експертизи  —  профінансовано  на  60  000  грн.
(авансом);

 капітальний  ремонт  (стіни,  дах,  облаштування  каналізації,  підлога)
приміщення ЦНТТМ по вул. Галаганівській в м. Прилуки Чернігівської області —
456 858,11 грн.;

 виготовлення проектної  документації  по об’єкту «Капітальний ремонт
дорожнього покриття проїзної частини вул.1 Травня (від вул. Юрія Коптєва до
вул.Вокзальної) в м. Прилуки Чернігівської області» з поданням та проходженням
експертизи — 18 356,40 грн.;

 виготовлення проектної  документації  по об’єкту «Капітальний ремонт
дорожнього покриття проїзної  частини вул.Вавілова (від  в`їзду в м.Прилуки із
с.Заїзд до залізничного мосту в районі зупинки 738км Південної залізниці)  в м.
Прилуки Чернігівської області» з поданням та проходженням експертизи — 23
778,00 грн.;

 виготовлення проектної  документації  по об’єкту «Капітальний ремонт
дорожнього покриття проїзної частини вул.Київської (від залізничного мосту в
районі  зупинки  738км  Південної  залізниці  до  вул.Ждановича)   в  м.  Прилуки
Чернігівської області» з поданням та проходженням експертизи — 23 440,80 грн.;

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

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

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

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

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

 заходи з енергозбереження (оплата консультаційних послуг) — 98 500
грн.

Містобудування та архітектура міста

Рішенням виконавчого комітету міської ради «Про затвердження детальних
планів території  садибної забудови» від 13.02.2018 № 61 затверджено детальні
плани територій  садибної  забудови  прилеглої  до  вул.  Вавілова  площею 9,0  га
загальною  кількістю  49  ділянок  та  до  вул.  Партизанської  площею  2,0  га
загальною кількістю 14 ділянок. 

Рішенням міської ради (44 сесія 7 скликання) № 29  «Про присвоєння назв
новоствореним вулицям та провулкам»  присвоєні назви новоствореним  вулицям
та провулкам,  що виникли на  території  житлових кварталів  садибної  забудови
прилеглої до вул. Вавілова та вул. Партизанської для надання земельних ділянок
учасникам АТО.   

                                                          Освітня галузь

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

У місті функціонують 13 дошкільних навчальних закладів, 3 позашкільних
навчальних заклади, 12 загальноосвітніх навчальних закладів  (в т.ч. 2 гімназії,  1
спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням  інформаційних
технологій та 1 навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня – дошкільний
навчальний заклад №15»).

У  І  півріччі  2018   року  у  закладах  загальної  середньої  освіти  міста
працював 21 профільний клас, у яких навчалося 462 учні, що становить 77,8% від
загальної кількості учнів 10-11 класів, що на 1,6% менше порівняно з відповідним
періодом  2017  року.  Це  класи  математичного,  української  філології  та
інформаційно-технологічного  профілю.  Профільні  класи  діють  у  закладах
загальної середньої освіти №1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14.

У  І  півріччі  2018  році  у  закладах  загальної  середньої  освіти  міста
працювали 50 класів з поглибленим вивченням предметів, в яких навчалися 1125
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учнів  або  22,3%  від  загальної  кількості  учнів,  що  на  4,7%  менше,  ніж  за
відповідний період 2017 року. Класи з поглибленим вивченням предметів діяли у
закладах загальної середньої освіти №1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14. Учні мали можливість
поглиблювати  знання  з  української  та  англійської  мови,  математики,
інформаційних технологій.

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

В рамках роботи міських методичних об'єднань практичних психологів та
соціальних  педагогів  відбулася  презентація  досвіду  роботи  практичного
психолога та соціального педагога ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 Волобуєвої С.В.  та
видані  методичні  рекомендації  «Психологічний  і  соціальний  супровід  дітей  з
особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».

Для  забезпечення  процесу  інтеграція  дітей  з  особливими  освітніми
потребами  в  закладах  загальної  середньої  освіти  № 5,  9,  10,  12,  14
функціонували  7  інклюзивних  класів,  в  яких  навчаються  7  учнів  з  вадами
фізичного  та  розумового  розвитку.  У  кожному  класі  було   введено  посаду
асистента  (вихователя)  вчителя  інклюзивного  класу.  За  І  півріччя  2018  року
використано 16922,7 грн.  коштів цільової  субвенції для учнів, які навчаються в
інклюзивних класах. Ці кошти використані для створення відповідної методично-
матеріальної бази інклюзивних класів та оплату праці педагогічним працівникам,
які  проводять  корикційно-розвиткові  заняття  з  даними  учнями.  У   ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  №9  обладнано  кімнату  реабілітації,   а  у  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №14  –
кімнату ЛФК.

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

Значну  увагу  було  зосереджено  на  продовженні  дослідно-
експериментальної роботи всеукраїнського та регіонального рівня:

– гімназія  №  5  ім.  Віктора  Андрійовича  Затолокіна  з  теми  «Науково-
методичні  засади  впровадження  фінансової  грамотності  у  навчально-виховний
процес»; 

– ЗОШ І-ІІІ  ст.  № 7 з  теми «Впровадження реформи «Нова українська
школа»  на  основі  педагогіки  партнерства  і  компетентнісного  підходу  –
стратегічне завдання сучасного вчителя».

– СШ І-ІІІ ст. № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій з
теми  «Реалізація  компетентнісного  підходу  в  науково-педагогічному  проекті
Інтелект України».

– гімназія  №  1  ім.  Георгія  Вороного  з  теми  «Формування  творчої
самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу Прилуцької гімназії №
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1 ім. Георгія Вороного м. Прилуки».
 У І  півріччі  2018  року  закінчено  дослідно-експериментальну  роботу  та

підведено  підсумки  на  засіданні  науково-методичної  ради  ММЦ  по  таких
експериментах:

– всеукраїнського рівня в гімназії № 5 ім. Віктора Андрійовича Затолокіна
з  теми  «Освітньо-інноваційне  середовище  як  фактор  цілісного  розвитку
особистості»; 

– ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  13  ім.  Святителя  Іоасафа  Бєлгородського  з  теми
«Забезпечення  саморозвитку  та  самореалізації  особистості  школяра  шляхом
використання  діяльнісної  технології.  Впровадження  в  практику  роботи
загальноосвітньої школи Комплексної програми розвитку дітей «Росток»;

– ДНЗ №2 санаторного типу з теми «Створення здоров’язбережувального
простору та формування культури здоров’я  дошкільників». 

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

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

З 2018 року працює розділ формування замовлень підручників для 1-го,
5-го  та  10-го  класів.  Станом  на  червень  2018  року  здійснено  замовлення
підручників для 5-х та 10-х класів через ДІСО.

Педагогічні працівники активно працюють в
освітніх  проектах  Всеукраїнського  та  міжнародного
рівнів.  Команда Прилуцької спеціалізованої школи І-
ІІІ  ступенів  №6  з  поглибленим  вивченням
інформаційних  технологій   «Ініціатива»  виграли
конкурс анкет-заявок, що містили розгорнуті відповіді
про  екологічний  стан  населеного  пункту,  очікування
від проекту та відеоролик стали учасниками Міжнародного проекту Zero Waste
School.  Соціальний  педагог  гімназії  №  5  імені  В.А.Затолокіна  Запара  Т.С.  є
модератором та  тренером міжнародної  програми підтримки освітніх  реформ в
Україні «Демократична школа» з освіти для демократичного громадянства і прав
людини,  яка  у  2018  році  впроваджується  в  Прилуцькій  гімназії  №  5.  Дану
програму реалізує Європейський Центр ім. Вергеланда за підтримки Міністерства
закордонних  справ  Норвегії  та  у  співпраці  з  Міністерством  освіти  і  науки
України,  радою  Європи,  Центром  освітніх  ініціатив  та  ІСАР
«Єднання».Соціальний педагог гімназії № 5 імені В.А.Затолокіна Запара Т.С. та
заступник  директора  з  ВР  Кожевнікова  Т.Г.  є  модераторами  та  тренерами
Міжнародного  проекту  «Фестиваль  документального  кіно  з  прав  людини
«Docudays UA», який з 2016 року впроваджується в Прилуцькій гімназії № 5 та є
одним  із  напрямків  реалізації  освітнього  проекту  «Школа  –  територія  прав
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людини».

З  метою  збагачення  знань  вихователів-методистів  та  педагогів  закладів
дошкільної  освіти  щодо  оновлення  освітніх  завдань  Програми  виховання  і
навчання  дітей  від  2  до  7  років  «Дитина»  протягом  І  півріччя  надавалися
консультації з використанням ІКТ-технологій та працювала Студія методичного
супроводу  з  проблеми  «Сучасні  освітні  технології  та  проекти  для  виховання
дитини-дошкільника».  Випущені  методичні  рекомендації  щодо  створення
освітньої програми закладу дошкільної освіти.

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

Функціонує електронна реєстрація вихованців в заклади дошкільної освіти.

У закладах загальної середньої освіти та ЦТДЮ працювали 76 волонтерських
загонів  та  гуртків  національно-  та  військово-патріотичного  спрямування,  22  з
яких  за  авторськими  програмами.  У  закладах  дошкільної  освіти  протягом  І
півріччя 2018 року працювали гуртки національно-патріотичного виховання, які
відвідували 148 дітей.

З  метою  активізації  національно-патріотичного  виховання  протягом
звітного періоду міським методичним центром була організована робота міських
творчих груп: 

– педагогів-організаторів з проблеми «Формування національної свідомості
школярів через систему виховної роботи педагога-організатора» в ЗОШ І-ІІІ ст. №
13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського;

– вчителів  предмету  «Захист  Вітчизни»  з  проблеми  «Реалізація  концепції
національно-патріотичного  виховання  через  викладання  предмету  «Захист
Вітчизни» в ЗОШ І-ІІІ ст. № 14.

  Опорними школами  з  питань  національно-патріотичного  виховання  були
гімназія  №  5  ім.  Віктора  Андрійовича  Затолокіна  —  з  виховної  роботи
«Активізація  правого  виховання  підростаючого  покоління  засобами
інтерактивного навчання та виховання» та ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 — з національно-
патріотичного виховання «Патріот». 

 Активно  протягом  року  попрацювали  учні  –  члени  гуртків  ОКПНЗ
«Чернігівська  МАН  учнівської  молоді»  закладів  загальної  середньої  освіти
№№1, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, які представили на Всеукраїнський конкурс-захист
науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів  Чернігівського  територіального
відділення  МАН  України  12  наукових  робіт  національно-патріотичного
спрямування. З них 5 робіт представили учні ЗОШ І-ІІІ ступенів №10.
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    Педагоги Попенко О.Л. (гімназія № 1 імені Георгія Вороного); Катаєва Т.Т.,
Легецька  В.С.,  Прокопець  Л.М.,  (ЗОШ І-ІІІ  ст.  № 3  імені  Сергія  Гордійовича
Шовкуна);  Мединська  К.М.,  Ілляшик  Н.Г.  (гімназія  №  5  імені  Віктора
Андрійовича Затолокіна);  Коломійченко Л.М. (ЗОШ І-ІІІ  ст.  № 7);  Голуб С.О.,
Горбань О.В., Бухтіярова Н.В., Чередніченко М.Г. (ЦТДЮ) пропагували ППД з
національно-патріотичного  виховання  на  шпальтах  всеукраїнських  видань  та
Інтернет-ресурсах.

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

 З  метою  популяризації  ідеї  національно-
патріотичного  виховання  на  сайтах  закладів
загальної  середньої  та  дошкільної  освіти  створені
окремі  рубрики  з  вказаної  теми,  де  розміщені
нормативні  документи  з  питань  національно-
патріотичного  виховання,  висвітлюється  методична
робота  та  активні  форми  роботи  з  педагогами,
дітьми та батьками. На сайтах закладів позашкільної
освіти  питання  національно-патріотичне  виховання  висвітлюється  в  рубриці
новини.   Протягом звітного періоду в усіх закладах загальної середньої освіти
фахівцями психологічної служби для учнів проводилися організаційно-діяльнісні
ігри та тренінги з формування патріотичних якостей та цінностей.

У  ЦТДЮ  проводились  майстер-класи  з  різних  технік  декоративно-
ужиткового  мистецтва,  патріотичні  квести  для  родин учасників  АТО та  родин
переселенців, фестиваль козацької пісні,  флешмоби. У гімназії  № 1 ім. Георгія
Вороного запроваджено виховні проекти національно-патріотичного напрямку.  У
1-4 класах — «Діти-квіти України», у  5-11 класах — «Україна в часі»,  в  1-11
класах — «А ми нашу Україну підіймемо, а ми нашу козацьку славу збережемо». 

   У військово-історичному музеї, що діє на базі ЗОШ І-ІІІ ст.№10, відкрита
нова експозиція «Військові прапори України».

   Спільно з ветеранською організацією міста проведено урочистості до «Дня
пам'яті та примирення», організовано  міський фестиваль патріотичної пісні імені
С.Г. Шовкуна. 

  Усі  заклади  загальної  середньої  освіти  протягом  звітного  періоду  були
задіяні  в  акціях  національно-патріотичного  спрямування:   «Пам’ять»,  «Одягни
вишиванку», «Забутих могил не буває», «Ми пам’ятаємо», «Привітай ветерана»,
«Наша турбота пам’ятним місцям», «Допоможи ветерану». Жоден заклад освіти
міста  не  залишився  осторонь  подій  на  Сході  України.  Було  проведено  ряд
благодійних акцій  в  підтримку учасників  бойових  дій:  «Допоможи солдатам»,
«Діти  воїнам  АТО»,  «Лист  пораненому»,  «Зігрій  солдата»,  «Захисникам  від
школярів»,  «Валентинка для солдата»,  «Нагодуй солдата»,  «Привітай солдата»,
«Подаруй  воїну  свято»,  «Святий  Миколай  –  у  кожен  бліндаж»,  «Великодній
кошик для воїнів АТО», «Ліки замість квітів». 
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 З  метою   належної  організації  роботи  з
військово-патріотичного  виховання  в  місті
проведено  міські  змагання  «Сокіл»  «(Джура)»  для
учнів  2-4  класів  та  міський  етап  Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»). 

  28  березня  2018  року  проведено  міський
Фестиваль «Віночок дитячих талантів у якому взяли

участь  95  дітей  5-6  років  –  вихованців   закладів  освіти,  навчально-виховного
комплексу «Школа І ст.- дошкільний заклад №15» та «Академії дошкільних наук»
Центру творчості дітей та юнацтва. 

З метою популяризації фізкультури та спорту
серед  учнівської  молоді  міста,  формування
здорового  способу  життя,  патріотизму,  залучення
учнів  до  занять  спортом  в  позаурочний  час,
формування команд для участі у обласних змаганнях
проводились: Спартакіада школярів міста, в рамках
якої відбулись змагання з легкої атлетики, футболу,
волейболу,  Всеукраїнські  дитячі  спортивні  ігри
серед учнів закладів загальної середньої освіти «Старти надій», Всеукраїнський
фізкультурно-патріотичний  фестиваль  школярів  України  «Козацький  гарт»,
легкоатлетична естафета вулицями міста, приурочена Дню пам’яті та примирення
і  перемоги над нацизмом у другій світовій війні.
                                                           Культура

   У міському Будинку культури  організовано та проведено ряд культурно-
мистецьких  заходів  з  нагоди  відзначення  знаменних  та  пам’ятних  дат,
загальноміських, обласних, державних свят.

   Проводяться заходи присвячені традиційним народним святам та обрядам,
професійним святам, заходи з нагоди святкування ювілеїв товариств, організацій
та підприємств,  творчих вечорів видатних особистостей,  презентацій продукції
підприємств. Традиційним у міському Будинку культури стало проведення свят:
«Новорічна ніч»,  «Шедрий вечір, добрий вечір», шоу-програма «Зіркові дуети»,
мітинг-реквієм з нагоди ушанування героїв небесної сотні, ушанування учасників
бойових дій на території інших держав, жіночий вернісаж «Сузір’я прилучанок»,
9 травня, обрядове дійство «Івана Купала».

   Кожного року для дітей з пришкільних таборів проведено ряд розважальних
програм:  концертна  програма  «Канікули!  Ура!  Відривається  дітвора  або  день
народження Олафа!»,  танцювально-розважальна програма «DISCO викрутаси»,
квест «У пошуках героя», вистава «Веселі пригоди Тролів».  Для людей похилого
організовано ретро-вечори.

   Вперше у Прилуках 3 березня на сцені міського Будинку культури відбулася
музично-розважальна  програма  «ПозитиFF…  LIVE  party».  «Позитив  паті»,  як
називає  молодь,  це  новий  формат  проведення  дозвілля.  Глядачі  та  виконавці
знаходяться на одній сцені. Проста, дружня та невимушена атмосфера, змушує
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кожного відчути себе вільним. Відсутність емоційного бар’єру між глядачами та
музикантами  покращує  сприйняття,  що  дозволяє  слухачеві  відчути  найтонші
моменти музичної думки. Такий формат концерту давно практикують європейські
музиканти.  І  тепер  і  в  Прилуках  з’явилися  подібні  заходи.  Після  концерту,
соціальні  мережі буквально наповнилися позитивними відгуками.  Це свідчить,
про те, що молодь прагне до чогось нового і справжнього. Свято створили місцеві
гурти МБК.

  При  МБК  працює   35  колективів  художньої  самодіяльності,   з  них  11
«народних» та 1 «зразковий»,  в яких приймає участь 559 учасників. 

  Оцінка  роботи  творчих колективів  –  це  визнання  їх  глядачами,  участь  у
різноманітних конкурсах, фестивалях та їх перемоги. 

  Так, у березні народний театр естради «Камертон» отримав «Гран – прі» у
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;  І місце у Всеукраїнському хореографічному фестивалі «Свято танцю»  м.
Прилуки.  Колектив  є  учасниками   фестивалю-конкурсу  «Терпсихора  об’єднує
таланти» в м. Чернігів, де тримали  три І місця в різних вікових категоріях.

  Народний аматорський ансамбль танцю «Прилучанка» отримав І місце у VII
Міжнародному відкритому фестивалі – конкурсі мистецтв «MEGA ARTS FEST» у
рамках проекту «Барви Європи» в м. Миргород,  також  І місце у Всеукраїнському
хореографічному фестивалі «Свято танцю» м. Прилуки.

  Театр вогню та світла «Агній» у конкурсі – фестивалі «WOW show fest» в м.
Ужгород  отримали  І місце – соло,  ІІ – дует та  диплом «Краща техніка». 

 У  Міжнародному  молодіжному  фестивалі  «Мистецькі  барви»  отримали
бронзовий диск та диплом ІІ ступеню, також прийняли участь у Всеукраїнському
театральному фестивалі для дітей та молоді «Нам крилах мрій» в м. Чернігів.
В м. Одеса прийняли участь у параді ходулістів в рамках святкування «Гуморини
2018».

   Народна аматорська студія вокального мистецтва «Оріон» прийняли участь у
Всеукраїнському вокально-хореографічному конкурсі «Моя Україна» та отримали
диплом ІІ ступеню, подяка керівнику, також  диплом за участь у Міжнародному
молодіжному фестивалі «Мистецькі барви». 

 Народний  фольклорний  ансамбль  «Калина»  стали  учасниками  IX - го
Всеукраїнського  фольклорно–етнографічного  фестивалю «Золоті  ключі»  ім.
Василя Верховинця в м. Ірпінь.

  Студія східного танцю «Маріам» прийняли участь у фестивалі «Балтійський
бриз»  в  м.  Вільнюс,  де  отримали  два  І  місць;  два  ІІІ  місць  у  Міжнародному
молодіжному фестивалі  «Мистецькі  барви».  У  відкритому фестивалі  етнічних
танців «Енергія життя» в м. Ніжин отримали І місце,  також  одне І місце та два
ІІІ  місць  у  Всеукраїнському  хореографічному  фестивалі  «Свято  танцю»  м.
Прилуки

 Народний  театр  «Рампа»  прийняли  участь  у  Всеукраїнському  фестивалі
акторської  майстерності  ім.  М.  Яковченка  та  отримали  чотири  І  місць,  два  ІІ
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місць.
  Народний  аматорський ансамбль народної пісні «Вербиченька» прийняли

участь  у  V Всеукраїнському  фестивалі  «Відродження  села,  його  духовності  і
культури» в с. Піски Бахмацького р-ну.

 Народна   капела  бандуристів  та  хоровий  колектив  виступили  на
Всеукраїнському  фестивалі  кобзарського  мистецтва  «Вересаєве  свято»  в
с.Сокиринці. 

  Народний гурт «Не ждали»  прийняли участь у мото-рок-фестивалі «Небеса»
м. Гребінка (диплом) та у фестивалі молодіжної творчості Лохвиця молодь FEST
«Єдиний простір», за який теж отримали диплом за участь.

 Виконуючи функцію організації культурного дозвілля МБК  за перше півріччя
2018 року проведено близько 150 заходів.

  Організовано фестивалі:
- з 1 по 4 лютого 2018 року в МБК пройшов ХVII Міжнародний молодіжний

фестиваль «Мистецькі барви». На фестиваль зібралося близько 800 конкурсантів
з різних куточків України та з Республіки Білорусь;

- 28 квітня  відбувся  Всеукраїнський  фестиваль хореографічного мистецтва
“Свято  танцю”.  На  свято  завітали  справжні  любителі
хореографії з Чернігова, Парафіївки та місцеві колективи
з школи мистецтв, ЦТДЮ та міського Будинку культури.
Учасники отримали дипломи за участь та статуетки; 

- 25 травня в рамках Миколиного ярмарку відбувся
Всеукраїнський  фестиваль  акторської  майстерності  ім.
М.  Яковченка.  Учасники  отримали  дипломи  та
подарунки.

  Прилуцький міський Будинок культури повідомляє,  що за І півріччя 2018
року надійшло коштів:

- отриманих як плата за послуги на загальну суму 125918,25 грн. (в т.ч.  за
послуги,  що  надаються  бюджетними  організаціями  згідно  з  їх  основною
діяльністю — 105862,48 грн., від оренди майна — 20055,77 грн.);

- отриманих за іншими джерелами власних надходжень — 19798,00 грн. (від
отриманих благодійних внесків).

 За І  півріччя 2018 року придбано та одержано матеріальних цінностей на
загальну суму 89220,49 грн.:

-  за рахунок коштів загального фонду придбано матеріальних цінностей на
суму — 22771,98 грн. (миючі засоби — 1000,00 грн.,  вогнегасники — 1332,00
грн.,  електротовари — 2000,00 грн.,  за депутатські кошти придбано українські
сорочки (чоловічі та жіночі) — 10800,00 грн. та миючий пилосос — 7639,98 грн.);

- за рахунок коштів спеціального фонду придбано матеріальних цінностей на
суму — 46719,81 грн. (генератор туману та слідкуючий прожектор — 30015,00
грн.,  токени — 3475,00 грн.,  вогнегасники, ствол, кронштейни — 6468,00 грн.,
будівельні товари — 6761,81 грн.).

  По благодійному фонду в натуральній формі отримано статуетки, в кількості
90 шт.,  на суму 7020,00 грн. від ФОП Рябкова О.О. В грошовій формі  надійшло
12778,00 грн. За кошти благодійного фонду придбано бетонозмішувач — 3770,00
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грн., будівельні та господарські товари на суму 8938,70 грн.

У  школах  естетичного  виховання використовують  різноманітні  форми
роботи  з  дітьми.  Вливаючись  в  художньо–творчий  процес,  учні  вступають  в
складну  сферу  творчої  діяльності  –  сферу  виконавського  мистецтва,  стають
учасниками  концертів,  пропагандистами  музики.  Така  спрямованість  створює
атмосферу духовної наповненості, в якій зріють передумови для розвитку дитячої
творчості, для зросту, гармонізації емоційної сфери дитини.

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

Прилуцька школа мистецтв та дитяча музична школа здійснюють естетичне
виховання  громадян  через  доступність  до  надбань  вітчизняної  та  світової
культури, створення умов для індивідуальної і колективної художньої творчості,
надає доступ для отримання дітьми міста якісної мистецької освіти, підтримки у
розвитку  їх  творчого  потенціалу,  самореалізації  та  постійного  духовного
самовдосконалення.  Школи укомплектовані високопрофесійними педагогічними
кадрами, які постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації. Набір учнів
на  навчання  у  2017-2018  н.р.  здійснювався  на  конкурсній  основі.  Збережена
мережа закладів. Власними силами було зроблено косметичний ремонт кабінетів.

Школи естетичного виховання працюють з метою
створення  сприятливих  умов  для  забезпечення
творчого,  інтелектуального  та  духовного  розвитку
підростаючого  покоління;  рівних  можливостей  у
здобутті  якісної  мистецької  освіти,  пропорційного
розвитку  всіх  відділів  і  спеціальностей,  поліпшення
матеріально-технічної  бази  школи,  оновлення
музичного інвентарю: Вихованці шкіл приймають активну участь у конкурсах:

- участь в обласних конкурсах (кількість учасників: окремі виконавці – 13,
творчі  колективи  –  15;  кількість  переможців:  окремі  виконавці  –  12,  творчі
колективи – 15);

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

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

  Колектив школи постійно співпрацює з бібліотеками міста,
краєзнавчим музеєм ім. В. Маслова,  центром творчості  дітей та
юнацтва,  центром  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів.
Викладачі  та  учні  школи  приймали  участь  у  загальноміських
заходах,  концертах,  колективах  міського  Будинку  культури
(допомога  в  роботі  хору,  духового  та  естрадного  оркестрів,
ансамблю бандуристів).
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Діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-сироти і
діти,  позбавлені  батьківського  піклування,  мали  можливість  безкоштовно
здобувати мистецьку освіту.

В школі проводяться заходи: тематичні  концерти, методичні виставки робіт
образотворчого мистецтва, традиційні зустрічі з випускниками школи, родинний
конкурс «Арт-ялинка», святкове вручення свідоцтв випускникам школи.

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

Збережена мережа Прилуцької школи мистецтв.
Обдаровані учні школи приймають активну участь в обласних та міжнародних

конкурсах, де займають призові місця. За 2017-2018 навчальний рік 44 лауреатів
Міжнародних конкурсів, 18 Всеукраїнських, 35 обласних.

З нагоди 80-х роковин Великого терору – масових політичних репресій 1937-
1938  рр. у  відділі  історії  Прилуцького  краєзначого  музею  ім. В.І.Маслова
відбулось відкриття експозиційної вітрини присвяченої подіям Великого    терору:
політичним репресіям 1937-1938 рр. та тиску держави на церкву у 1920-1930-х
рр. 

Доповнено  експозиційну  вітрину залу  №5 історичного  відділу  матеріалами
про параолімпійця Олега Леня «Спортивні досягнення м. Прилуки». 

В  рамках  відзначення  в  Україні  100-річчя  подій  Української  революції
краєзнавчим  музеєм  проведено  відкриття  меморіальної  дошки  українському
громадсько-політичному  діячу,  першому  Президенту  в  екзилі  Андрію
Миколайовичу Лівицькому.

Надано наукових довідок та консультацій з історії краю за запитами фізичних
та юридичних осіб відповідно до профілю музею (16 звернень).

Підготовлено 90% інформації для газети «День» по «Маршруту №1».
Ведеться активна робота по оцифровуванню музейних предметів. Прийнято

167 експонатів. 
Проведена  велика  робота  в  період  літніх  пришкільних  таборів:  екскурсії,

інтерактивні  заходи,  вікторини.  Всьоме  проведено  Всесвітню  акцію  «Ніч  у
музеї». За І півріччя музеєм проведено: 

 виставок – 13 (до 100-річчя Любові  Забашти,  виставка ікон із  зібрання
музею, роботи Едуарда Усова, фотовиставка до Дня охорони пам’яток історії та
культури,  виставка  вишиванок,  «Прилуки  театральні»  в  рамках  Миколиного
ярмарку);

 екскурсій – 126
 краєзнавчих годин - 50: 

 «Герої Крут – взірець для нащадків»  до дня пам’яті Героїв Крут;
 «Голокост – трагедія ХХ століття»;
 «Голодна кутя»; 
 «В єднанні сила» до  Дня Соборності України;
 «Історії кохання видатних українців»  присвяченої Дню закоханих; 
 «Афганістан – душі кривава рана» до Дня вшанування  учасників бойових дій
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на території інших держав;
 «Нескорені» до Дня Героїв "Небесної сотні»;
 «Вячеслав Чорновіл - пробудження України»;  
 «Порушення  прав  казкових  героїв»  в  рамках  проекту  правопросвітницького
проекту «Я маю право!»;    
 «Самостійність  Міхновського»  до  145-річчя  з  дня  народження  суспільно-
політичного діяча Миколи Міхновського.

Працівники музею брали участь у роботі:
 науково-методологічного  семінару-практикуму  "Патріотично-освітня

місія сучасного музею", організований Міністерством культури України на базі
Національного музею історії України у Другій світовій війні;

 музейного  міжнародного  форуму  «Місцеві  музеї:  нові  форми  та
інновації»;

 круглого столу «Радянське» у музейному просторі»;
 круглого столу до 165 річниці народження Василя Горленка.

 За  кошти  спецфонду  придбано:  сигналізатор  (740  грн.),  автоматичні
вимикачі (1235 грн.),  лампи (1497,5 грн.),  зовнішній жорсткий диск (1799 грн.),
криптомодулі (2085 грн.).

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

Протягом I півріччя кількість користувачів обслугованих усіма структурними
підрозділами  книгозбірні  та  філіями,  складає  14038  чол.,  видано  200055
примірників.

 Зміцнюючи  матеріально-технічну базу бібліотеки протягом I півріччя було
придбано: криптомодулі 6 шт. на суму 4170,00 та лампи люмінесцентні 10 шт. на
суму 195,00 грн.

 Бібліотека у  I півріччі 2018 року усього отримала 654 примірники на суму
43669,35 грн.

 В  останні  десятиліття  бібліотека  трансформує  свою  діяльність,
розширюючи  коло  своїх  функцій,  перетворюючи  заклад  культури  в  потужній
культурно-інформаційний центр.

 Масова  робота  спрямована  на  зацікавлення  та  об'єднання  різних вікових
груп користувачів, вивчення їх вподобань та інтересів.

  Однією  із  родзинок  такої  діяльності  є  міська
літературно-мистецька  премія  ім.  Л.  Забашти  «Квіт
папороті». Цього року вся громадськість міста святкувала
100-літній ювілей Любові Забашти, тому вручення премії,
згідно  Положення  про  премію,  відбувалось  у  МБК  28
лютого цього року. Церемонія нагородження переможців
премії стала головною подією на літературно-мистецькій
ниві  міста.  З  метою  гідного  вшанування  пам’яті  славної  землячки  у  день
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народження поетеси 3 лютого біля пам’ятника поетесі відбулась літературна акція
«Любов  Забашта  у  серці  прилучан».  У  дійстві  прийняли  участь  прилуцькі
письменники,  вчителі,  бібліотекарі  навчальних  закладів  та  бібліотек-філій,
користувачі бібліотек міста. 

  Книгозбірня  завжди  намагається  іти  у  ногу  з  часом.  Так  і  ініціативи
центральної книгозбірні, за підтримки управління освіти Прилуцької міської ради
та  спонсорської  допомоги  ГО «Українська  Громадська  Рада»  вперше  був
проведений  загальноміський  конкурс  буктрейлерів  «Книги  читати  -  світ
пізнавати».  У  конкурсі  брали  участь  як  загально-освітні  заклади  міста  та
бібліотеки,  так  і  індивідуальні  учасники.  Такий  конкурс  спонукає  молодь
поєднувати  сучасні  технології  із  читанням  та  навчає  створювати  власний
інформаційний продукт.

  Про поезію завжди говорять як про мистецтво не для всіх. Познайомити
прилуцьку  молодь  із  молодими  поетами  України  та  пропагувати  цей  жанр
літератури серед початківців  пера допоміг скайп-марафон із молодими поетами із
Чернігова, Сум, Лубен «Поезія єднає серця», присвячений Міжнародному    дню
поезії (29.03.2018). Літературна майстерня міської бібліотеки для дітей       ім. П.
Білецького–Носенка  до  цієї  події  організувала  «Хвилини  поезії»  за  участі
прилуцької поетеси С. Коробової та лауреатів і   переможців обласного конкурсу
дитячої  творчості  «Хай  весь  світ  дивують  нині  діти  неньки  –  України!».  До
Всесвітнього дня читання вголос уже традиційним для бібліотеки став читацький
марафон  «Сучасна українська дитяча проза є!», під час якого діти розповідають
 про  улюблені  книги  серії  «Сучасна  українська  дитяча  проза»  та  створюють
вернісажі малюнків за прочитаними книгами.

Бібліотека  завжди  працює  у  співпраці  із  письменниками,  художниками,
фотохудожниками.  Тому народження нової  книги  чи мистецьких полотен –  це
справжня  подія  у  культурному  просторі  міста.  Презентація  книги  Надії
Маринохи  «На побачення з долею» стала знаковою  на літературній ниві краю.
Головним  меседжем  події  стала  інформація  про  те,  що  місто  має  молодих
талановитих письменників, за якими майбутнє літературного процесу краю. 

 Творчі автограф-зустрічі із  письменниками – це вдала форма спілкування із
автором.  Так  зустрічі  із  Тетяною  Пакалюк  (м.Чернігів)  та  нашими
письменниками, С. Коробовою, В.Грибенко та ін. уже є традиційними.

  Бібліоакція до Дня дарування книг «Подаруй бібліотеці книгу!» зібрала у
читальній залі гостей – дарувальників.

  Скайп-діалог «Вони боролися за волю» (до 100-річчя бою під Крутами) із
науковим співробітником Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського
Віктором   Ємільяновим  розширила  знання  аудиторії  про  подвиг  українських
юнаків на станції Крути. 

У  ході   історичного  лабіринту  "Свічадо  часу",
присвяченого  Дню  пам'яті  та  примирення  (7.05.2018)
йшла  мова   про  передумови  початку  Другої  світової
війни, про діяльність радянських партизанськтих груп
та підпільників ОУН-УПА. 
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Події на Сході вносять корективи в роботу бібліотеки, як  і у кожну сферу
життя  діяльності  країни.  Виховання  патріота  своєї  країни  –  стає  чи  не
найголовнішим  завданням  закладів  культури  та  освіти.  Всі  бібліотеки  міста
зосередили  увагу  на  тому,  щоб  кожен  захід  був  найбільш  інформаційно-
заповненим. 22 січня 2018 року у приміщенні  Прилуцької  міської  центральної
бібліотеки імені Любові Забашти відбулося засідання круглого столу: «Соборна
мати Україна – одна на всіх, як оберіг». 

Розвиток фізичної культури і спорту
 
Реалізуючи  міську  цільову  програму  «Розвиток

фізичної  культури  і  спорту  на  2018  –  2020  роки»,
спрямованої на залучення всіх верств населення міста
до  регулярних занять  фізичною культурою і  спортом,
формування здорового способу життя за перше півріччя
2018  року  сектор  по  фізичній  культурі  та  спорту,
спільно  з  фізкультурно-спортивним  товариством
“Спартак”, управлінням освіти міської ради, федерація
з  видів  спорту,   провів  ряд  заходів  по  залученню різних  верств  населення  до
занять фізичною культурою та спорту.

На високому організаційному рівні було проведено відкритий Кубок міста з
волейболу серед чоловічих команд, турнір з українських національних мистецтв
«Козацький  герць  ім.  Валентина  Бойка»,   присвячений  революції  гідності,
міжобласний шаховий турнір, присвячений пам’яті Героїв Небесної Сотні, турнір
з  настільного  тенісу  пам’яті  О.Д.Мусійченка.  Також  було  проведено  міську
Спартакіаду серед студентської молоді, до заліку якої ввійшли такі види спорту як
волейбол,  міні-футбол,  шашки,  настільний  теніс  та  легкоатлетичний  крос,
відкриту  першість  міста  з  пішохідного  туризму,  чемпіонат  міста  з  волейболу
серед  дівчат,  регіональний  турнір  з  футболу,  відкритий  чемпіонат  міста  з
баскетболу серед учнівської та студентської молоді за участі збірної учнівської

команди смт. Варва та м. Ніжин, відкритий чемпіонат
міста з легкоатлетичного кросу. До Міжнародного Дня
захисту  дітей  проведено  Спартакіаду  дошкільнят.  В
рамках Всеукраїнського олімпійського дня на міському
стадіоні  проведено  легкоатлетичний  забіг,  змагання  з
легкої  атлетики,  товариська  зустріч  між  командами
ДЮСШ  та  ДЮФШ  та  майстер  клас  з  пішохідного
туризму.  До  Дня  молоді

та Дня Конституції України  було 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  “.
Результатом  наполегливої  роботи  спортивного
активу міста можна вважати значні здобутки команд
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та  спортсменів  міста  на  обласних,  всеукраїнських  та  міжнародних  змаганнях.
Збірна  команда  з  легкої  атлетики  срібний  призер  зимового  чемпіонату
Чернігівської області  з легкої атлетики в приміщеннях та чемпіонату області  з
легкої атлетики серед чоловіків та жінок, юніорів та юніорок, Андрій Гребенюк
— чемпіон України з настільного тенісу серед юнаків.

Проведення  спортивно-масових  та  фізкультурно-оздоровчих  заходів,
виступи прилуцьких спортсменів  на  обласних,  всеукраїнських та  міжнародних
змаганнях   постійно  висвітлювалися  як  в  міських,  так  і  в  обласних  засобах
масової інформації. 

                          Участь в грантових проектах і програмах

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

Місто  Прилуки  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.  Метою  проекту  є  підвищення
ділової співпраці, комерційних можливостей, розвиток інфраструктури підтримки
бізнесу в прикордонних регіонах України та Білорусі. 

Протягом  І  півріччя  2018  року  було
проведено  ряд  заходів  в  Україні  і  Білорусі  в
рамках реалізації проекту. До заходів залучені
виконавчий комітет Славутицької міської ради,
Білоруський  торгово-економічний  університет
споживчої кооперації, Чернігівська регіональна
торгово-промислова  палата,  виконавчий
комітет Вараської міської ради, виконавчий комітет Прилуцької міської ради та
Славутицький міський фонд підтримки підприємництва.

Продовжується  співпраця  з  Північною  екологічною  фінансовою
корпорацією  (NEFСO)  щодо  впровадження  проекту  з  енергоефективності  в
м.  Прилуки у  2018 році.  В  ІІ  кварталі  2018 року проведено  два  міжнародних
тендери  по  проекту  та  здійснено оцінку  тендерних  пропозицій  учасниками
тендерного комітету.  Основна частина кредитних надходжень буде використана
для  модернізації  вуличного  освітлення,  а  грантові  кошти  спрямують  на
впровадження енергозберігаючих технологій у ЗОШ №2, №13 та ДНЗ №9.

Протягом І півріччя у рамках ініціатив
Європейського Союзу «Мери за економічне
зростання», «Угоди мерів», заходів кампанії
Представництва ЄС «Будуймо Європу в Україні», програми «U-LED з Європою»,
програми-ініціативи  Дитячого  Фонду   ООН  (ЮНІСЕФ)  «Громада,  дружня  до
дітей та молоді»   посадовці  міської ради, працівники бюджетних установ  взяли
участь у навчально-методичних заходах та презентаціях. 

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

                   Інвестиційна діяльність та інноваційний розвиток

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

Функціонує веб-портал міста www.pryluky.org, який є одним з інструментів
промоціювання інвестиційного потенціалу міста. 

Всім  зацікавленим інвесторам,  які  звертаються  безпосередньо  до  міської
ради надається інформація щодо наявних вільних земельних ділянок, виробничих
приміщень та об’єктів незавершеного будівництва.

 Безпека життєдіяльності людини та промислова безпека

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

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

  23-24 квітня 2018 у місті  проведено навчання  щодо виконання вимог законів
та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і
пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб міста. 

  25 квітня 2018 року відбулося тренування  на тему: «Дії органів управління
та  сил  цивільного  захисту  ланок  Прилуцького  району  та  м.  Прилуки
територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
Чернігівської  області  у  разі  виникнення  надзвичайної  ситуації  на  території
військової частини А4245».

  З  метою забезпечення техногенно-екологічної  безпеки,  організації  заходів
цивільного  захисту,  координації  дій  сил  і  засобів  у  м.  Прилуки  діють:  міська
Програма «Забезпечення пожежної безпеки на території міста Прилуки на 2016 -
2020 роки», на виконання заходів якої  у поточному році бюджетними закладами
міста  виділено  43  тис.  грн;  міська  цільова  Програма  «Розвиток  цивільного
захисту  м.  Прилуки на  2017-2020  роки»,   на  виконання  заходів  якої  виділено
кошти у сумі 40,0 тис. грн.
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       Впродовж звітного періоду на підприємствах та установах міста організовано
проведення  89  комплексних  спеціальних  об’єктових  навчань,  тренувань.  У
проведенні  тренувань  кваліфіковану  допомогу  надавали  майстри  навчально-
консультаційного  пункту  м.  Прилуки  (з  цивільного  захисту  та  безпеки
життєдіяльності Чернігівської області).  Відповідно до плану підготовки кадрів у
навчально-методичному  центрі  цивільного  захисту  та  безпеки  життєдіяльності
Чернігівської  області  пройшли  навчання  31  осіб,  на  базі  навчально-
консультаційного пункту м. Прилуки - 53 осіб.

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

Класифікованих надзвичайних ситуацій  впродовж І  півріччя 2018 року у
місті не сталося.

Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека

Протягом  І  півріччя  2018  року  головним  спеціалістом  санітарно-
екологічного контролю управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної
роботи міської ради здійснювався контроль за реалізацією державної політики в
галузі  охорони  навколишнього  природного  середовища,  раціонального
поводження  з  відходами,  забезпечення  екологічної  рівноваги  та  утримання
території міста в належному санітарному стані.

Головним спеціалістом разом із спеціалістами КП “Муніципальна поліція”,
Управління  Держпродспоживслужби  у  м.Прилуки,  державної  екологічної
інспекції  у  Чернігівській  області,  працівниками  Прилуцького  відділу  поліції
головного управління національної  поліції  в  Чернігівській області та  головами
комітетів  самоорганізації  населення  проводились  рейди-перевірки  та
профілактично-роз’яснювальна  робота  по  питанню  дотримання  керівниками
підприємств,  установ,  організацій,  незалежно  від  форм  власності  і
підпорядкування  та  мешканцями  міста  “Правил  благоустрою  території
м.Прилуки”.

Проведено  засідання  постійно  діючої  комісії  з  питань  поводження  з
безхазяйними відходами.

Проведено місячник по благоустрою та санітарній очистці міста (з 10.04. по
11.05.2018). 

Також організовано та проведено в місті Всеукраїнські акції на підтримку
чистоти — “Зробимо Україну чистою — 2018”, “День довкілля”, “Чиста Україна
— чиста земля”. У І півріччі поточного року місто підтримало Всесвітню акцію
“Година Землі”.

1.  Прибрано  територій  загального користування:  парків,  скверів  — 10  шт.;
дитячих майданчиків — 38 шт.; спортивних майданчиків — 18 шт.; прибережних
смуг близько 3000 м.кв.; кладовищ — 9; братських могил — 5; місць почесних
поховань — 6; меморіальних комплексів — 2.
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2.Розчищено від захаращення близько 8000 м.кв.
3.Висаджено дерев — 272 шт. 

Створені,  відновлені  та  впорядковані  газони  та  клумби  у  центральній
частині міста.

Проводились  санітарні  рубки  догляду  за  багаторічними  зеленими
насадженнями.

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