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Інформація 

"Про підсумки виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Прилуки за І півріччя 2020 року" 

 

Бюджет міста 

 

За результатами І півріччя 2020 року до загального фонду бюджету       

міста мобілізовано 215535,9 тис. грн при уточнених бюджетних призначеннях 

213654,3 тис. грн (100,9 %), з них власних доходів – 155380,0 тис. грн                 

при уточненому плані 153490,6 тис. грн. (101,2 %), офіційних трансфертів – 

60155,9 тис. грн (100,0 %). 

 
 

Основним джерелом власних доходів загального фонду міського бюджету за 

звітний період залишається податок та збір на доходи фізичних осіб (питома     

вага – 68,6 %). 

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб - 106625,9 тис. грн 

при плані 105585,4 тис. грн (виконання 101,0 %). Порівняно з минулим роком 

надходження зросли на 9956,8 тис. грн, або на 10,3 % . 

За звітний період надійшло 36353,4 тис. грн місцевих податків і зборів, 

(питома вага у власних доходах бюджету - 23,4 %), з них: податку на майно - 

15665,0 тис. грн (87,1 %), у т.ч. у розрізі податків:  податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки  – 1002,8  тис. грн. (88,3 %); плати за землю -

14674,0 тис. грн (87,4 %); транспортного податку - (мінус) 11,8 тис. грн; єдиного  

податку  -  20654,5 тис. грн  (105,9 %); туристичного збору - 33,9  тис. грн (87,6 %). 

 Податку на прибуток підприємств комунальної власності отримано          

28,0 тис. грн, що менше запланованої суми на 73,9 тис. грн за рахунок отримання 

прибутку у сумах, менших за очікувані. Крім того, бюджет отримав               

1696,2 тис. грн частини чистого прибутку. 

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів отримано 2602,2 грн, що на 11,4 тис. грн, або на    

0,4 % менше запланованого. Відповідно до порядку зарахування частини (13,44%) 
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акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного в Україну пального у І 

півріччі 2020 року надійшло 5187,8 тис. грн.  

Плати за надання інших адміністративних послуг мобілізовано 1260,9 тис. 

грн (69,4%), державного мита - 51,3 тис. грн (76,3%), адміністративного збору за 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 905,7 тис. 

грн.  (177,0%), плати за оренду комунального майна - 15,6 тис. грн (16,6 %), 

адміністративних штрафів та інших санкцій - 7,4 тис. грн (43,0 %), інших 

надходжень по коду 24060300 - 234,3 тис. грн (159,7 %). 

До спеціального фонду за І півріччя 2020 року надійшло доходів 7002,2 тис. 

грн. Із загальної суми надходжень спецфонду доходи бюджету розвитку склали 

4039,0 тис. грн, у тому числі (надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста - 147,6 тис. грн, кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення – 3891,4 тис. грн). 

Видаткова частина загального фонду бюджету міста за І півріччя  2020р. 

склала 186042,2 тис. грн. Видаткова частина без трансфертів становить –184440,4  

тис. грн. На зарплату і нарахування використано – 137807,2  тис. грн (74,7%), 

медикаменти –  1145,7 тис. грн, (0,6 %), харчування – 3044,2 тис. грн (1,7%), 

енергоносії –  7,2% або 13326,5 тис. грн. Всього видатки по захищених статтях 

становлять –155323,6  тис. грн (84,2%). 

 

 
 

Річні планові асигнування на утримання органів місцевого самоврядування 

склали 45500,5 тис. грн, фактично використано 19504,0 грн (42,9%). З них на 

заробітну плату та нарахування використано 18040,5 тис. грн (92,5%), на оплату 

енергоносіїв 510,0 тис. грн (2,6%).  

Річні планові асигнування галузі освіти становлять 215824,6 тис. грн. 

Освітня субвенція з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями 

педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сумі        
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77977,0 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету за рахунок коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 546,4 тис. грн,  

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників 

інклюзивно-ресурсних центрів) у сумі 938,7 тис. грн, субвенція державної 

підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету по загальному фонду у сумі  298,3 тис. грн, по спеціальному 

фонду – 158,2 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  - 1357,0 тис. грн. 

 На фінансування установ освіти використано 101186,3 тис. грн, або 54,9 % 

видатків загального фонду міського бюджету.  

З них 89792,6 тис. грн (88,7%) направлено на заробітну плату і нарахування, 

продукти харчування – 2482,6 тис. грн, що в загальному обсязі видатків на освіту 

становить 2,5%, оплата енергоносіїв – 7454,7 тис. грн (7,4%). Для надання 

спеціальної освіти школам естетичного виховання заплановані річні асигнування 

13755,6 тис. грн, використано 6259,7 тис. грн, з них направлено на заробітну 

плату з нарахуваннями 6259,7 тис. грн. 

На утримання установ охорони здоров’я заплановані річні планові 

асигнування в сумі 39087,9  тис. грн і використані в сумі 27761,1 тис. грн, що 

складає 71,0%. На оплату праці і нарахування по галузі охорона здоров'я 

використано коштів в сумі 18691,8 тис. грн, що в загальній сумі фінансування  на 

медицину становить 67,3%. 

На харчування хворих у стаціонарах цілодобового перебування використано 

561,6 тис. грн (2,0%). На закупівлю медикаментів витрачено 1052,0 тис. грн, 

(3,8%). Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 4530,8 тис. 

грн (16,3%).  

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склали – 7867,9 тис. 

грн при плані на рік 17732,6 тис. грн.  

За рахунок субвенції отриманої з обласного бюджету профінансовано 

витрати на поховання учасників бойових дій – 8,1 тис. грн, пільги на медичне 

обслуговування громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської  

катастрофи  – 36,4 тис. грн.  

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

використано – 830,8 тис. грн, територіального центру і відділення соціальної 

допомоги на дому використано 3695,1 тис. грн, на утримання центру ранньої 

медико-соціальної реабілітації дітей інвалідів використано 1223,2 тис. грн. 

На житлово-комунальне господарство річні планові асигнування склали  

22315,9 тис. грн, використано – 11856,3 тис. грн (53,1%). На благоустрій міста  

використано – 10686,6 тис. грн, в т.ч. міська програма «Використання 

електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць та світлофорних об’єктів у       

м. Прилуки на 2020 рік» - 993,9 тис. грн. 

На культуру і мистецтво фактично використано 5498,9 тис. грн при плані на 

рік 11959,4 тис. грн (45,9%). На утримання бібліотек використано 1358,3 тис. грн, 

музею – 1230,7 тис. грн, будинку культури – 2892,5 тис. грн. 
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В загальному обсязі видатків  на культуру і мистецтво заробітна плата та 

нарахування на заробітну плату становить 4138,2 тис. грн  або 75,3 від загальної 

суми видатків на культуру, енергоносії – 591,8 тис. грн, що становить 10,8 % від 

загальної суми видатків. 

Річні планові асигнування на фізкультуру і спорт склали 4516,4 тис. грн,  

використано 2034,1 тис. грн. 

На утримання ДЮСШ використано 1978,9 тис. грн, в т. ч. на оплату праці 

1726,8 тис. грн (87,2%), на оплату енергоносіїв 102,3 тис. грн (5,2%). 

По коду «Фінансова підтримка засобів масової інформації» заплановано 

1000,0 тис. грн, видатки становлять 807,8 тис. грн, (80,8%). Заходи із запобігання 

та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 39,7 тис. грн. 

Спеціальний фонд 

За звітний період видатки спеціального фонду бюджету міста склали   

34829,7 тис. грн. з них видатки по бюджету розвитку становлять - 32179,5 тис. грн. 

 

                                                 Промисловість 

 

Однією із основних сфер економіки 

міста, що забезпечує зайнятість 

працездатного населення, наповнення 

бюджету міста Прилуки, є промислове 

виробництво. 

Впродовж останніх років у місті 

зберігалась позитивна динаміка зростання 

рівня реалізації промислової продукції, але 

карантин вніс свої корективи і вже з кінця 

2019 року ми спостерігаємо спад обсягів 

реалізації продукції.  За І півріччя 2020 року 

підприємства міста реалізували промислової 

продукції (товарів, послуг) на суму понад 

4,7 млрд. грн, що становить понад 30% 

загальнообласного обсягу реалізації. 

Найбільша частка обсягів реалізованої 

продукції промисловості міста зосереджена 

на підприємствах переробної 

промисловості, серед яких переважає виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів. Показник обсягу реалізації промислової продукції у 

розрахунку на 1 особу населення по місту Прилуки є найвищим в області.  

Позитивних темпів росту виробництва промислової продукції у порівнянні 

з відповідним періодом 2019 року досягли підприємства обробної промисловості 

(легка, харчова). Негативні наслідки для діяльності підприємств міста мали  

запроваджені в Україні та інших країнах протиепідеміологічні заходи. 

Підприємство добувної промисловості НГВУ „Чернігівнафтогаз” ПАТ 

„Укрнафта” за січень-липень  2020 року не досягнуло минулорічного показника 

на 3,3%. 

6765,1 

8638,2 

11133,8 
10509 

4712,6 

8308,6 

Обсяг реалізації промислової 

продукції, млн.грн 
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Підприємство з виробництва 

тютюнових виробів ПрАТ „А/Т тютюнова 

компанія „В.А.Т.-Прилуки”, що виробляє 

більше 10 всесвітньовідомих марок сигарет, 

за січень-липень 2020 року виробило 7602,6 

млн шт. сигарет, що на 38,1% менше, ніж за 

січень-липень 2019 року, та 6552,4 млн шт. 

фільтрів, що на 25,9% більше минулорічного 

показника. 
 

 

Стабільно працювало ТОВ „Прилуцький завод - „Білкозин”, яке є єдиним в 

Україні і одним з нечисленних в Європі підприємством, яке спеціалізується на 

виготовленні штучних колагенових оболонок. 

Потужне підприємство харчової галузі Прилуччини Агро-промислове 

об’єднання імені Івана Супруненка ПрАТ „Прилуцький хлібозавод” у січні-липні 

2020 року спрацювало майже на рівні 2019 року (скорочення обсягів виробництва 

продукції склало 0,6%). 

Підприємство ДП „Пластмас” ТОВ „ТД Пластмас-Прилуки”, продукцію, 

якого добре знають споживачі в Білорусі, Грузії, Казахстані, за результатами          

січня-липня 2020 року зменшило обсяги виробництва на 34,7% у порівнянні з       

аналогічним періодом 2019 року. 

У межах наявних замовлень працювало підприємство машинобудівної 

галузі ПрАТ „Завод „Будмаш”. Проте досягло лише 26,5% минулорічного 

показника обсягів виробництва.  

Позитивних показників досягли два підприємства легкої промисловості. 

Так, за січень-липень 2020 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року, ТОВ „Прилуцька швейна фабрика „Корона” збільшило обсяги виробництва 

продукції на 30,7% та ПрАТ „Прилуцька швейна фабрика” – на 31,6%. 

Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ „Алітоні” зменшило виробництво 

на 20,9%. 

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. січ.-лип. 

2020р. 

прогноз 

2020р. 

17415 
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26270 

22808,6 

20035,7 
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12847 

Обсяги виробництва сигарет, млн.шт. 
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Обсяги виробництва фільтрів, млн.шт. 
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Стабільно в 2020 році працювало підприємство ПрАТ „Прилуцький 

м’ясокомбінат”, ковбасні вироби якого під ТМ «Прилуцькі» відомі не тільки в 

Прилуках, а й у Києві, Сумській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській 

областях. 

ТОВ „Янг-Україна”, яке наразі є одним із найбільших виробників офісних 

крісел, стільців та комплектуючих в Україні, а також активним експортером, за 

січень-липень 2020 року зменшило обсяги виробництва продукції і становить 

31,1%  показника аналогічного періоду минулого року. 

Підприємство з виробництва цегли керамічної ТОВ ВТФ „Керамік-Прилуки” 

у 2019 році перейшло на сезонний характер виробництва та працює у межах 

замовлень. 
 

Інвестиційна діяльність та інноваційний розвиток 

 

Відповідно до повноважень та доручень-запитів облдержадміністрації  

структурними підрозділами міської ради проводиться моніторинг інвестиційних 

проєктів, інноваційної діяльності на підприємствах різних форм власності. 

У 2020 році підприємства міста продовжували освоювати капітальні 

інвестиції в промисловий комплекс міста. Частина підприємств основного кола 

звітності (легка, харчова промисловість) протягом І півріччя поточного року 

здійснили закупівлю нового обладнання та устаткування. 

У І півріччі продовжувалась реалізація проєкту ПрАТ «А/Т Тютюнова 

компанія «В.А.Т.- Прилуки»  «SnowFlake – розширення фільтрової дільниці для 

експорту фільтрів у країнах ЄС», загальна вартість якого складає 536,7 млн. грн. 

Слід зазначити, що вагома частка коштів по зазначеному проєкту  була освоєна 

наприкінці  2019 року.  Також   Прилуцькою швейною фабрикою у поточному 

році впроваджується проєкт «Будівництво виробничо-складської будівлі на 

території ПрАТ «Прилуцька швейна фабрика», загальна вартість якого складає      

3 120 тис. грн.  

Суб’єктам господарювання та потенційним інвесторам, які звертаються 

безпосередньо до міської ради чи обласної державної адміністрації  надається 

інформація щодо наявних вільних земельних ділянок, виробничих приміщень та 

об’єктів незавершеного виробництва. 

У І півріччі оновлено й надіслано інформацію для інтерактивної 

інвестиційної карти Чернігівської області. Відповідно до рекомендацій Агенції 

регіонального розвитку в Чернігівській області актуалізовано інформацію 

двомовного інвестиційного паспорту, який розміщується на офіційному сайті 

Прилуцької міської ради. Інвестиційний паспорт містить довідкову інформацію 

про місто та інвестиційні пропозиції, зокрема актуальні інфраструктурні проекти 

міста. 

Задля забезпечення принципів прозорості щоквартально оновлюється 

інформація по м.Прилуки на інтерактивній карті об’єктів будівництва, що 

здійснюється за державні кошти.  
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Будівельна діяльність 

 

У І півріччі 2020 року за рахунок 

будівництва нових житлових будинків та 

розширення існуючого житлового фонду в 

м. Прилуках прийнято в експлуатацію 

1102 м
2
 загальної площі житлових 

будівель (1,9% від загальної площі житла 

в області), що становить 90,5% до 

відповідного періоду 2019р. Обсяг 

прийнятого в експлуатацію нового житла у 

розрахунку на 10 тисяч осіб постійного 

населення становить 210 м
2
 загальної 

площі, що є нижчим середньообласного 

показника (583,4 м
2
).  

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата 

 

 За ІІ квартал 2020 року на 

підприємствах, в організаціях та установах 

м. Прилук (з кількістю найманих 

працівників 10 осіб і більше), порівняно з І 

кварталом, на 168 чол. зменшилася кількість 

штатних працівників до 12439 осіб. Це 

становить 7,2% всіх штатних працівників 

Чернігівщини. Прийнято на роботу 406 осіб, 

тоді як звільнено 649 осіб. 

Показник середньомісячної номі-

нальної заробітної плати працівників в         

м. Прилуки має сталу тенденцію до 

перевищення загальнообласного показника. 

Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника у ІІ кварталі 

2020 року склала 10013 грн, що на 7,2% 

більше, ніж у відповідному періоді минулого 

року, та на 11,7% більше середнього 

показника в області (Чернігівська обл. — 8961 грн, м. Чернігів – 8660 грн,           

м. Ніжин — 9046 грн, Н.-Сіверський – 8993 грн). 

За розміром заробітної плати місто Прилуки серед міст обласного значення 

посідає 1 місце. Серед міст і районів Чернігівської області місто Прилуки 

випереджає Варвинський район із середньомісячною заробітною платою у 

розмірі 16071 грн та Бобровицький район – 10333 грн. 

 

2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. ІІ 

кварт. 

2020р. 

13186 13491 
13054 

12471 

11393 
12439 

Середньоспискова чисельність  

штатних працівників, осіб 

 

2016р. 2017р. 2018р. 2019р. І півр. 

2020р. 

2155 

3514 

1694 

2135 

1102 

Обсяг прийнятого  в 

експлуатацію житла, м2 
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Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн 

 
 

Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам економічно-

активних підприємств міста станом на 01.07.2020 року становила 1013,6 тис. грн. 
Проводилася робота по удосконаленню організації праці та підвищення   

рівня її оплати. Контроль за станом додержання законодавства про працю в      

частині мінімальних державних гарантій в оплаті праці здійснювався шляхом  

обстежень підприємств, установ та організацій міста спеціалістами  управління 

праці та соціального захисту населення міської ради. За І півріччя 2020 року  

здійснено 12 обстежень, за результатами яких керівникам надано 47                   

рекомендацій щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю, з 

них 28 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 вносилися рекомендації щодо перегляду 

положень колективного договору, прийнятих з порушенням трудового 

законодавства, збільшення фонду оплати праці відповідно до збільшення обсягів 

виробництва, тощо. За звітний період зареєстровано 8 колективних договорів та 

20 змін та доповнень до діючих колективних договорів. Всього станом на 

01.07.2020 року в управлінні зареєстровано 239 колективних договорів. 

Договірним регулюванням охоплено 16250 працівників підприємств, організацій 

та установ міста. 

0 
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м. Прилуки Чернігівська обл. Україна 
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Керівники підприємств та фізичні особи-підприємці, які нараховують 

заробітну плату застрахованим особам за основним місцем роботи менше розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, запрошувалися на 

засідання робочої групи з питань легалізації зайнятості та заробітної плати. 

Всього за І півріччя заслухано звіти 14 керівників підприємств, установ, 

організацій та 5 фізичних осіб-підприємців. 

Спеціалістам госпрозрахункових підприємств надавалася методична 

допомога щодо удосконалення форм та систем організації праці та її оплати. 

Проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо економічних і 

соціальних переваг легалізації праці та заробітної плати. На виконання доручення 

Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 року №2313/0/1-20 проведено 

роз'яснювальну роботу щодо недопущення до роботи працівників без 

оформлення трудових відносин та нелегальної виплати заробітної плати із 127 

суб'єктами господарювання. 

   

Транспорт 
 

У місті Прилуки існує 20 автобусних 

маршрутів, на яких здійснює перевезення 32 автобуса 

загального користування. Послугу з перевезення 

пасажирів надають 11 приватних перевізників. 20% 

транспорту міста, який здійснює перевезення 

пасажирів по місту  —  середньої пасажиромісткості. 

На виконання доручення міського голови, депутатів 

міської ради, членів виконавчого комітету, звернень 

голів комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста, мешканців, з метою 

забезпечення в повній мірі потреб мешканців міста у послузі з пасажирських 

перевезень, було розроблено та включено в мережу міських автобусних 

маршрутів загального користування м. Прилуки (рішення виконкому від 

26.02.2019 №71) наступні маршрути: 

 №3А “вул. Густинська – Залізничний вокзал”; 

 №4А “Школа №13 - Військове містечко №12”; 

 №13 “ПУТТ - Залізничний вокзал — Дослідна”; 

 №18 “Івушка - селище Будмаш”; 

 №22 “Залізничний вокзал — Школа №13”; 

 №22А “Школа №13 — Залізничний вокзал”; 

 №25 “Дослідна — Нафтовик”; 

 №35 “273 квартал – Івушка”. 

Також вкінці минулого року з метою підвищення якості надання послуг з 

перевезення пасажирів, забезпечення належного обліку фактично наданих 

транспортних послуг, економії коштів бюджету та їх ефективного використання 

при відшкодуванні реальних втрат доходів від пільгових перевезень було 

проведено: 
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 конкурс з визначення оператора автоматизованої системи обліку оплати 

проїзду в автобусах міських автобусних маршрутів загального користування         

м. Прилуки; 

 конкурс з визначення суб'єкта господарювання для впровадження єдиної 

міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського 

транспорту загального користування м. Прилуки. 

 

Розвиток малого та середнього  підприємництва 

 

З метою розвитку малого та середнього підприємництва в місті проводиться 

інформаційне забезпечення підтримки бізнесу, розширення формування 

інфраструктури підтримки підприємництва та удосконаленню системи надання 

інформаційних послуг. Ціллю напрямів діяльності є створення сприятливих умов 

для стабільної, ефективної роботи суб'єктів малого і середнього бізнесу, 

підвищення їх конкурентоспроможності, збільшення внеску у соціально-

економічний розвиток міста. 

За інформацією Прилуцького управління Головного управління ДФС у 

Чернігівській області кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва 

станом на 1 липня 2020 р. становить 3196 особи. Стан розвитку малого 

підприємництва у місті Прилуки характеризується незначним зменшенням за         

І півріччя 2020 року кількості юридичних осіб (з 318 до 310 осіб) та зростанням 

кількості фізичних осіб-підприємців (з 2777 до 2886 осіб). З початку року 

чисельність юридичних зменшилась на 8 осіб, фізичних осіб-підприємців – 

збільшилась на 109 осіб. 

З початку 2020 року на 83 особи 

збільшилася також чисельність зайнятих в 

малому та середньому підприємництві. Так, в 

секторі МСП зайнято 7987 робітників, 

включаючи фізичних осіб-підприємців. 

Частка малих та середніх підприємств у 

загальному обсязі виробленої продукції 

регіону — 11,3%, частка надходжень від 

суб'єктів МСП до бюджетів усіх рівнів — 

11,5%. 

Надходження до міського бюджету від 

підприємницької діяльності за І півріччя 

становлять 35,5 млн. грн, що на 3,5% або на 

1,3 млн грн менше, ніж за І півріччя 2019 

року. 

З метою роз’яснення податкового законодавства та законодавство про 

застосування єдиного соціального внеску працівниками Прилуцької ОДПІ             

з початку 2020 року для суб’єктів малого та середнього бізнесу проведено             

4 семінари з питань практичного застосування норм податкового законодавства, 

законодавства з адміністрування єдиного соціального внеску, складання звітності, 

2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. І півр. 

2020р. 

29,5 

47,8 
52,1 

61,7 
66,3 

35,5 

Надходження до міського 

бюджету, млн.грн 
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легалізації робочих місць, два брифінги, матеріали щодо змін в податковому 

законодавстві розміщено 6  по телебаченню та 21 на сайті. 

Надавалась інформаційно-консультаційна допомога суб’єктам 

підприємницької діяльності та особам, що бажають розпочати власний бізнес. За 

І півріччя 2020 року фахівцями Прилуцької міськрайонної філії Чернігівського 

ОЦЗ проведено 4 семінари з основ підприємницької діяльності та з орієнтації 

населення на підприємництво, в яких взяли участь 38 жителів міста, з них: 9 – 

молодь віком  до 35 років, 16 –  учасники АТО, 2 – 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 «Генеруй бізнес-ідею та розпочни 

свій бізнес» запрошувався юрист Центру 

підтримки підприємництва.  

В лютому 2020 року була надана 

одноразова виплата допомоги по  безробіттю для відкриття власної справи за 

напрямком «Ветеринарна клініка ФОП Пастух М.В.»  Пастуху М.В. 

Станом на 01.04. 2020 року продовжується підприємницька діяльність 

підприємницями, які відкрили власну справу у ІІІ кв. 2018 року та IV кв. 2019 

року. 

На мале підприємництво, як на важливий 

соціальний та економічний сектор направлена 

підтримка міської влади. Активно працює Центр 

підтримки 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 2020 року фахівці ЦПП  надали 996 консультацій, в т.ч. 242 

розширених щодо питань підприємництва для осіб, які реєструються ФОП і 

розпочинають таку діяльність. 

Розподіл наданих консультацій за напрямками: 

✔ питання оплати праці, працевлаштування (трудові питання)  – 226;       

✔ оподаткування і звітність (вибір системи оподаткування, розрахунок 

податку або збору, податкове законодавство, КВЕД - 2010) – 199; 

✔ з питань перевірок (в т.ч. правила торгівлі) – 167; 

✔ про декларування – 154; 

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

торгівля підакцизними товарами) – 112; 

✔  робота в умовах карантину – 138. 

При цьому надано практичну допомогу з питань  реєстрації, перереєстрації, 

зміни видів діяльності та припинення діяльності – 300. 
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Надавалися консультації в рамках кейс-менеджменту МРЦЗ для 

новостворених ФОП для 4 осіб. Розроблено та поширено серед підприємців 

власну друковану продукцію (роздатковий матеріал) в кількості 268 примірників. 

Матеріали про тенденції розвитку підприємництва, роз’яснення законодавства, 

конкурсні відбори інноваційних проектів висвітлюються в ЗМІ.   

Проведено 52 практичних навчань користуванню електронними сервісами 

для  70  осіб в режимі он-лайн.  

Постійно проводиться моніторинг законодавства, приймається участь в 

обговоренні проектів, розміщених на сайті КМУ. Корисна інформація 

публікувалася  в соцмережах – 148. 

Під час чергової сесії 14 травня депутати обговорили питання про нульову 

ставку єдиного податку для фізичних осіб-підприємців у період дії карантину, для 

суб’єктів господарювання, робота яких заборонена відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України, від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». У результаті депутатський корпус 

ухвалив одноголосно рішення для першої та другої групи платників єдиного 

податку (для видів господарської діяльності, робота яких заборонена) нарахувати 

нуль відсотків на травень та червень 2020 року.  

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 

 

Міськрайонний Центр надання 

адміністративних послуг міської ради - це 

постійно діючий робочий орган Прилуцької 

міської ради, в якому надаються адміністративні 

послуги шляхом взаємодії з суб’єктами надання 

адміністративних послуг.  

Організацію роботи щодо надання 

адміністративних послуг населенню через 

Міськрайонний Центр надання адміністративних 

послуг Прилуцької міської ради  здійснює відділ адміністративних послуг міської 

ради.  Режим роботи центру зорієнтований виключно на потреби суб’єкта 

звернення.  
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2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. І півр. 

2020р. 

1523 
5994 

12023 

28843 

45363 

51382 

20057 

Наразі у відділі адміністративних послуг надається 164 адміністративні 

послуги. Протягом І півріччя 2020 року до відділу адміністративних послуг 

міської ради надійшло 20057 письмових 

звернення. В порівнянні з минулим 

роком кількість звернень зменшилася на 

8,5%, але це пояснюється 

запровадженням у березні 2020 року 

карантинних заходів. Найбільш 

поширеними протягом звітного періоду 

були звернення для отримання наступних 

послуг: 

-  реєстрація (зняття з реєстрації) 

місця проживання осіб (надійшло 1700 

заяв, до місцевого бюджету за надання 

вищезазначеної послуги перераховано 41 

600 грн); 

- реєстрація речових прав на 

нерухоме майно (надійшло 8251 

звернення, до місцевого бюджету було перераховано 755 550 грн); 

- послуги Держгеокадастру (надійшло 3450 звернень, перераховано коштів 

до місцевого бюджету в сумі 89 335 грн); 

- видача довідок про склад сім'ї (надійшло 5341 звернення. Видача цих 

довідок є безкоштовною послугою); 

- оформлення паспортних послуг (закордонних 149 паспортів, паспортів 

України у формі ID-картки – 136 штук, загальна сума за оформлення паспортів 

складає 109 362 грн). 

Лідируючу позицію в надходженні до місцевого бюджету займає оплата за 

послуги з державної реєстрації нерухомості, як і в попередні звітні періоди. 

В залежності від порушеного у заяві питання, вони розглядаються у 

відповідних відділах та управліннях міської ради, райдержадміністрації чи 

адміністративних органах. 

Також, у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців було проведено 163 реєстраційні дії, з них 64 звернення щодо 

державної реєстрації  фізичної особи-підприємця, 25 звернень щодо державної 

реєстрації припинення фізичної особи-підприємця, 2 заяви щодо новоутвореної 

юридичної особи шляхом заснування. 

У І півріччі 2020 року ЦНАП Прилуцької міської ради почав надавати 

комплексну послугу для батьків новонароджених – єМалятко. Тобто за однією 

заявою можна отримати одночасно близько 10 державних послуг від різних 

органів влади. Користуючись сервісом єМалятко, батьки новонародженої дитини 

отримують значні переваги, а саме: економлять час та сили, зменшують кількість 

відвідувань установ до однієї — всі послуги можна замовити в один час і в 

одному місці заповнивши лише одну заяву. 

Кількість письмових звернень 
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2017р. 2018р. 2019р. І півр. 

2020р. 

1097,5 
1263,1 

1874,6 

1028,9 

Також, починаючи з травня 2020 

року в ЦНАП можна отримати послугу       

2 в 1, це оформлення паспорта 

громадянина України при досягненні 

особою 14-річного віку з одночасним 

присвоєнням реєстраційного номера 

облікової картки платника податків. 

Впровадження даної послуги дозволяє 

зменшити кількість візитів до органів 

влади. Послуга надається безкоштовно. 

Всього до місцевого бюджету за 

адміністративні послуги, надані посадо-

вими особами відділу адміністративних 

послуг міської ради у І півріччі 2020 року, 

перераховано кошти у сумі 1 028 946 грн, 

що на 21,7% більше, ніж за І півріччя 

2019 року.  

У подальшому серед основних 

завдань реформування сфери адміністративних послуг є підвищення якості 

надання таких послуг,  впровадження нових інформаційних технологій, 

електронних послуг, автоматизовану систему керування чергою для спрощення 

процедури надання адміністративних послуг. Також, планується здійснювати 

додаткові адміністративні послуги, а саме: послуги соціального характеру 

(призначення житлових субсидій, державних допомог тощо) та пенсійні 

адміністративні послуги.  

Наразі наша Громада є 

учасником Програми «U-lеad з 

Європою» і вже найближчим 

часом очікується від цієї 

Програми нова офісна техніка, 

меблі, програмне забезпечен-

ня, електронна система керування чергою, зонування 

та візуалізація ЦНАП вже у новому приміщенні за 

адресою: вул. Скоропадського, 102.  

 

    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 2020 року, у порівнянні з минулорічним показником 

Надходження до місцевого бюджету 

за надані адміністративні  

послуги, тис. грн 
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збільшилась  на 516 осіб і становила 1427 безробітних. Серед них 799 осіб – 

жінки, 410 безробітних – молодь віком до 35 років.  

Вживаються заходи щодо розширення сфери застосування праці та 

підвищення рівня зайнятості населення, сприяння продуктивній зайнятості 

населення. Станом на 1 липня 2020 року на обліку у Прилуцькій міськрайонній 

філії Чернігівського ОЦЗ перебували 1040 безробітних мешканців міста (на 578 

осіб більше, ніж рік тому), серед яких 54% складали особи, які займали робітничі 

місця, 36% – займали посади службовців і решта 10% – особи без професії.  

Проводиться робота по поверненню безробітних до продуктивної зайнятості. 

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості 

протягом І півріччя 2020 року, становила 185 безробітних. Середня тривалість 

пошуку роботи становила 100 днів, рівень працевлаштування становив 22%. 

Шукачі роботи здебільшого працевлаштовані в таких сферах економічної 

діяльності, як переробна промисловість, торгівля та надання послуг.  

Особлива увага при працевлаштуванні звертається на осіб, що потребують 

соціального захисту і не можуть на рівні конкурувати на ринку праці. Протягом     

І півріччя 2020 року на обліку у філії перебували 218 безробітних осіб квотної 

категорії. З них за допомогою служби зайнятості роботу знайшли 28 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. Впродовж І півріччя 2020 року статус 

безробітного мали 75 громадян цієї категорії, з них 7 осіб працевлаштовані.  

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 17 безробітних. 

На 2020 рік для організації громадських робіт місцевим бюджетом виділені 

кошти у сумі 195,62 тис. грн, передбачені для інформування населення про 

порядок отримання субсидій та роботою з документами, але через карантин ці 

кошти не використовуються. Всього у звітному періоді в тимчасових роботах 

взяли участь 37 безробітних жителів міста. 

Кількість вакансій, поданих роботодавцями до служби зайнятості протягом   

І півріччя 2020 року,  становила 1124. Станом на 1 липня 2020 року у базі даних 

служби зайнятості 115 актуальних вакансій. Насамперед роботодавцям  потрібні 

кваліфіковані робітничі кадри. За розмірами запропонованої заробітної плати 27% 

вакансій мали мінімальну заробітну плату, 66% – від мінімальної до середньої 

заробітної плати регіону і  решта,   лише  7%  – вище середньої заробітної плати. 

З метою забезпечення підтримки громадян, які переселяються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, 
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службою зайнятості надається комплекс адресних соціальних послуг незалежно 

від місця реєстрації постійного проживання. Це, насамперед, підбір підходящої 

роботи; професійна орієнтація; організація професійного навчання та 

перенавчання для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці; сприяння 

у започаткуванні власного бізнесу; залучення до громадських та інших робіт 

тимчасового характеру, а також інформаційні та консультаційні послуги тощо. 

Вибір допомоги у кожному конкретному випадку залежить від мети звернення 

особи до служби зайнятості та її бажання отримати ту чи іншу послугу. 

Протягом І півріччя 2020 року на обліку у службі зайнятості перебували 11 

осіб з числа громадян, які переселяються з АР Крим, Донецької і Луганської 

областей на територію міста, 6 отримали статус безробітного. 
Підтримка демобілізованих учасників антитерористичної операції у їх 

соціальній адаптації до мирного життя – одне з пріоритетних завдань сьогодення.  

Тому  акцент у роботі  служби зайнятості спрямовано на профорієнтацію та 

допомогу в працевлаштуванні військовослужбовців, які брали участь в АТО. 

Спеціалістами  служби зайнятості надаються  інформаційні, консультаційні та 

профорієнтаційні послуги, підбирається підходяща робота, зокрема пропонується 

допомога в започаткуванні власної справи, для бажаючих розглядається 

можливість професійного навчання.  

Протягом І півріччя 2020 року на обліку в Прилуцькій МРФ Чернігівського 

ОЦЗ перебували 22 військовослужбовців з числа учасників АТО, які мешкають на 

території міста, 19 з них отримали статус безробітного,  3 особи працевлаштовані. 

Ситуація на ринку праці міста залишається стабільною та керованою, 

служба зайнятості і надалі прикладатиме всі зусилля для створення сприятливих 

умов для розвитку ринку праці, забезпечення населення легальною та 

продуктивною зайнятістю. 
 

Соціальний захист та соціальне забезпечення населення 
 

 Управління праці та соціального захисту 

населення міської ради проводить роботу по 

реалізації конституційних прав громадян на 

соціальний захист, забезпеченню рівня життя всіх 

груп населення не нижче прожиткового мінімуму. 

Станом на 01.07.20 на обліку в управлінні 

праці та соціального захисту населення міської 

ради перебувало 4323 мешканці міста як 

одержувачі різних видів допомоги. Виплачено допомог на суму 33315,0 тис. грн. 

За звітний період за призначенням субсидії на житлово-комунальні послуги, 

тверде паливо та скраплений газ звернулась 8991 особа. Отримало субсидій 7185 

осіб на суму 44284,5 тис. грн. Комісією розглянуто 583 справи, призначено за 

рішенням комісії по 401 справі. 

В Державному автоматизованому реєстрі пільговиків станом на 01.07.20 

перебувало на обліку 17345 мешканців міста пільгової категорії. На 

відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги 2988 осіб отримало кошти 

на суму 11436,2 тис. грн.  
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Управління виконує міські програми соціального захисту населення: 

 „Компенсація особам, які надають соціальні послуги на 2020-2022 роки – 

226 осіб отримали допомогу на суму 281,8 тис. грн; 

 „Пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг та послуг 

зв’язку учасникам бойових дій, які брали участь у антитерористичній операції, 

сім’ям воїнів, загиблих (померлих) в Афганістані та під час участі в 

антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, інвалідам по зору – членам УТОС, спілці 

ветеранів Афганістану на 2019-2021 роки“ нараховані пільги 78 особам з 

інвалідністю по зору та 507 учасникам АТО/ООС на суму 799,5 тис. грн; 

 „Фінансування пільг на оплату послуг зв’язку, компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян та інших пільг з міського бюджету на 2020 

рік“; 

- пільги на капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир грома-

дян - 10 особам виплачені кошти на суму 50,0 тис. грн; 

- пільги на послуги зв’язку – 1218 осіб отримали кошти в сумі 209,4 тис. грн; 

- компенсацію перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом загального користування – відшкодовано перевізни-

кам 282,8 тис. грн; 

- компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним 

транспортом - відшкодовано підприємству 67,2 тис. грн; 

- компенсацію за пільговий проїзд учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС-2 

особи отримали кошти на суму 0,9 тис. грн. 

Станом на 01.07.20 на обліку в управлінні праці та соціального захисту 

населення міської ради перебувало 517 осіб, які переміщені з районів проведення 

АТО/ООС або тимчасово окупованих територій України. В І півріччі 2020 року 

призначена щомісячна адресна допомога 127 внутрішньо переміщеним особам 

для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг на суму 1134,2 тис. грн. 

В управлінні праці та соціального захисту населення Прилуцької міської 

ради постійно звертається увага на соціальний захист учасників АТО/ООС. 

Станом на 01.07.20 їх перебувало на обліку 507 осіб. 

Протягом звітного періоду в зв’язку з проведенням карантинних заходів 

учасники АТО/ООС в санаторно-курортних закладах не оздоровлювались. 

Протягом поточного року виплачено одноразову допомогу 6 особам, 

звільненим зі строкової служби, на суму 21,5 тис. грн. 

 

В управлінні праці та соціального захисту населення Прилуцької міської 

ради проводиться робота по підвищенню стандартів життя осіб з інвалідністю.  

У звітному періоді 114 осіб з інвалідністю одержали 252 технічних та інших 

засоби реабілітації на суму 1404,2 тис. грн.  

 Оздоровлено в санаторно-курортних закладах в І півріччі 2020 року 7 

мешканців міста. Із них 1 особа за кошти міського бюджету на суму 12,6 тис. грн.  

 Надана одноразова матеріальна допомога 4 особам з інвалідністю на суму   

3,3 тис. грн. 
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Особам, які перебувають на черзі для забезпечення автотранспортом та 

особам, які вже отримали автомобіль, виплачено компенсацію витрат на бензин, 

ремонт, технічне обслуговування автомобілів 47 особам на суму 8,1 тис. грн. та 

компенсацію на транспортне обслуговування - 57 особам на суму 13,4 тис. грн. 

За звітний період до управління для отримання довідок, вкладок та 

посвідчень звернулося 38 осіб. 

 

В управлінні праці та соціального захисту населення Прилуцької міської 

ради проводиться робота по соціальному захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. Станом на 01.07.20 на обліку в управлінні 

перебувало 708 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Управлінням забезпечено своєчасне та в повному обсязі проведення 

грошових компенсаційних виплат даній категорії громадян на суму 785,9 тис. грн.  

Протягом звітного періоду в зв’язку з проведенням карантинних заходів 

громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, в санаторно-

курортних закладах не оздоровлювались. 

На безоплатне зубопротезування та забезпечення пільговими ліками 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

профінансовано 36,4 тис. грн. 

В управлінні праці та соціального захисту населення Прилуцької міської 

ради проводиться робота по соціальному захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. Станом на 01.07.20 на обліку в управлінні 

перебувало 708 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Управлінням забезпечено своєчасне та в повному обсязі проведення 

грошових компенсаційних виплат даній категорії громадян на суму 785,9 тис. грн.  

Протягом звітного періоду в зв’язку з проведенням карантинних заходів 

громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, в санаторно-

курортних закладах не оздоровлювались. 

На безоплатне зубопротезування та забезпечення пільговими ліками 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

профінансовано 36,4 тис. грн. 

 

Соціально незахищеним верствам населення надає різні види послуг 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Прилуцької міської ради. Територіальний центр в І півріччі 2020р. 

надав послуги 1395 особам. Із них: відділення соціальної допомоги вдома – 694 

особам, відділення денного перебування – 182 особам, відділення організації 

надання адресної натуральної та грошової допомоги – 731 особі (519 особам 

виключно даним відділенням). 

 Територіальний центр надає такі види соціальних послуг: догляд вдома;  

соціальна адаптація; соціально-економічні (у формі надання натуральної чи 

грошової допомоги). В даному закладі можна отримати послуги пункту прокату 

та банку одягу.  

На утримання територіального центру в І півріччі 2020 року було 

використано 3695,1 тис. грн загального фонду бюджету, що становить 100% від 
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потреби. Надійшло спонсорської допомоги у вигляді натуральних надходжень на 

суму 146,9 тис. грн. Протягом року установою надавались платні послуги. Кошти 

від власних надходжень становлять 93,4 тис. грн.  

  В Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок» дітям 

надається комплексна соціально-педагогічна, психологічна, медична, фізична та 

інші види реабілітації.   

В даному центрі за звітний період проходило реабілітацію 75 дітей, в тому 

числі 10 дітей з інвалідністю підгрупи А. Закінчили курс реабілітації 12 дітей. 

Станом на 01.07.20 проходило реабілітацію 63 дітей.  

 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, снюзелен 

терапія, механотерапія на приладі „MOTOMED“. 

Для розвитку творчих здібностей в центрі працюють гуртки: „Перлина“, 

„Чарівні намистинки“ та „Робототехніка та початкове програмування“. Заняття 

проводять педагоги ЦТДЮ та волонтери.  

 На утримання центру реабілітації було використано із загального фонду 

бюджету 1223,2 тис. грн, що становить 100% від потреби. В І півріччі поточного 

року отримано благодійну натуральну допомогу на суму 21,5 тис. грн.  

 В територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Прилуцької міської ради та центрі комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю «Світанок» постійно проводиться контроль за використанням 

енергоносіїв. 

 Так, в територіальному центрі за І півріччя 2020 року в порівнянні з 

відповідним періодом минулого року була економія по використанню: води – 

2,6%, газу – 13,6%, електроенергії  – 18,1%. 

 У центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок» за 

відповідний період 2020 року суттєво зменшилось фактичне використання води 

(на 78%) та використання газу (на 70,1%), що пов’язано з карантинними  

заходами, а саме: з 11 березня 2020 року не опалювалось приміщення та 

працівники не відвідували установу. Разом з тим, використання електроенергії 

збільшилось на 13,7%, так як в цей період робітниками проводились ремонтні 

роботи у приміщенні центру, проводилось облаштування протипожежної 

сигналізації та в нічний час здійснювалось опалення деяких кімнат центру за 

допомогою електрообігрівачів для перебування сторожів. 

 Станом на 01.07.2020 заборгованості за даним напрямком видатків немає. 

 

Підтримка сімей, дітей 

 

 На даний час політика держави спрямована на 

активізацію роботи щодо профілактики соціального 

сирітства, надання допомоги родинам, які 

потрапили в скрутне становище і потребують 

підтримки. Особлива увага  приділяється сім'ям, які 
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виховують дітей. 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності служби у справах дітей міської 

ради є захист прав та інтересів всіх категорій дітей міста, особливо дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потрапили в складні 

життєві обставини. Протягом І півріччя 2020 року 5 дітей набули статусу 

«дитини-сироти», «дитини, позбавленої батьківського піклування». Завдячуючи 

роботі щодо популяризації сімейних форм виховання, жодна дитина, яка втратила 

батьківське піклування, не була влаштована до інтернатних закладів, всі 

виховуються в родинах опікунів. 

На даний час в місті функціонує 4 дитячі будинки сімейного типу та 7 

прийомних сімей, в яких проживає 40 дітей, які втратили батьківське піклування.  

У місті запроваджено послугу з патронату над дитиною. Утворено дві 

патронатні сім`ї. В одній із них виховується 1 дитина, позбавлена батьківського 

піклування. Питання щодо влаштування дітей до іншої родини вирішується. 

 

 Демографічна ситуація 

 

За оцінкою, на 1 липня 2020 року чисельність наявного населення в               

місті Прилуки становила 53094 особи. Середня чисельність наявного населення у 

місті у січні-червні 2020 року становила 53244 осіб, постійного — 52488 осіб.   

 

 
З початку року кількість жителів міста зменшилася на 301 особу. Розмір 

природного скорочення становив 317 чол. За І півріччя 2020 року в місті на світ 

з’явилося 157 немовлят, померло – 474 чоловіки.  

Міграційний приріст населення за І півріччя 2020 року склав 16 чол. 

Кількість прибулих до м. Прилуки становить 214 осіб, вибулих –  198 осіб. 
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Медична галузь 

 

Пріоритетними напрямками розвитку медичної галузі міста є покращення 

якості амбулаторної та стаціонарної допомоги шляхом впровадження новітніх 

лікувально-діагностичних технологій, покращення матеріально-технічної бази 

медичних закладів міста. 

Медичну допомогу населенню міста надають: 

 комунальне некомерційне 

підприємство "Прилуцька центральна міська 

лікарня" на  315 ліжок цілодобового 

стаціонару та поліклінічним відділенням із 

амбулаторним прийомом лікарів по 28 

спеціальностям і денним стаціонаром на 34 

ліжка; 

 комунальне некомерційне 

підприємство "Прилуцька міська дитяча 

лікарня" на 40 ліжок цілодобового стаціонару 

та поліклінічним відділенням з обслуговуванням дитячого населення педіатрами 

та амбулаторним прийомом лікарів за 11 спеціальностями та денним стаціонаром 

на 15 ліжок; 

 комунальне некомерційне підприємство "Прилуцька міська 

стоматологічна поліклініка" з госпрозрахунковим відділенням ортопедичної 

стоматології; 

 комунальне некомерційне підприємство "Прилуцький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги", що забезпечує надання первинної 
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медичної допомоги жителям міста. До складу підприємства входять 6 окремих 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини, розташованих у різних 

районах міста. 

Пріоритетним завданням для міської ради та депутатського корпусу було й 

залишається забезпечення сучасним медичним обладнанням медичних закладів 

міста. 

У 2020 році з міського бюджету на потреби КНП 

“Прилуцька центральна міська лікарня” додатково 

виділено близько 21 млн грн.  За кошти міського 

бюджету для міської лікарні закупленого нове 

обладнання:  

- ендоскопічна стійка. За допомогою нового 

ендоскопічного обладнання лікарі зможуть 

діагностувати хвороби шлунково-кишкового тракту, 

обстежувати повністю стравохід, шлунок, 

дванадцятипалу кишку, товсту кишку та частково 

тонку. Як відомо, дане обладнання призначене не 

лише для діагностичної роботи, а й для оперативного 

лікування хвороб.  

- автоматичний гемато-

логічний аналізатор крові польського виробництва – 

незамінний в медичній практиці спеціальний прилад для 

встановлення загальної картини крові для проведення 

всебічного обстеження хворих. 

- кювез для новонароджених з критично малою 

вагою (500 грамів і більше), яких потрібно виходжувати 

за спеціалізованою процедурою.  

 

Комунальному некомерційне підприємство «Прилуцька міська дитяча 

лікарня» Прилуцької міської ради профінансовано за І півріччя 2020 року:  

- кошти НСЗУ первинна медична допомога – 4 594 732,01 грн,  

- кошти НСЗУ вторинна медична допомога – 1 492 960,34 грн,  

- медична субвенція – 1 331 231,28 грн,  

- місцевий бюджет – 1 100 350,58 грн,  

- місцевий бюджет пільгові ліки – 75 766,63 грн. 

На утримання Комунальне некомерційне підприємство «Прилуцька міська 

дитяча лікарня» Прилуцької міської ради у 2020 році на заробітну плату було 

використано 75% всіх коштів, на енергоносії – 10%, харчування – 2%, 

медикаменти  – 5%, інші витрати  – 8%. 

Було придбано медичні прилади на суму 45 000 грн. (рециркулятори, 

опромінювачі, термометри з інфрачервоним випромінюванням, пульсоксиметри).  

Також з метою енергозбереження придбано двері металеві (3 шт.) на суму     

18 520 грн. 
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 Житлово-комунальне господарство 

 

Управлінням житлово-комунального господарства з метою зниження 

собівартості послуг за рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій 

вивчається можливість в провадження енергозберігаючих технологій в 

багатоквартирних будинках міста і в цілому в житлово-комунальному 

господарстві та бюджетній сфері нашого міста. 

Створюються умови для більш широкого залучення населення до 

управління та утримання житлового фонду шляхом проведення роз'яснювальної 

роботи серед населення щодо створення об'єднань співвласників 

багатоквартирних житлових будинків. 

 В міській раді в управлінні житлово-комунального господарства 

призначена відповідальна особа по створенню та функціонуванню об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків. 

 В місті станом на 01.07.2020 року створено 56 об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків.  

 З 06 червня 2019 року в приміщенні Прилуцької  міської ради за підтримки 

проекту ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників будинків для впровадження 

сталих енергоефективних рішень» (HOUSES)  проходять  навчання  по створенню 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків ОСББ. Національний 

консультант з підтримки створення ОСББ та розвитку їх потенціалу (ПРООН) в 

Чернігівській області навчає та надає консультації  про підготовку до проведення 

установчих зборів, зразки юридичних документів, тощо для створення ОСББ. За 

час існування школи з підтримки створенню ОСББ співвласниками 

багатоповерхових будинків створено 6 ОСББ. 

Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків 

«Енергодім» була затверджена рішенням Наглядової ради ДУ «Фонд 

енергоефективності». Програмою визначаються умови та порядок надання 

Фондом ґрунтових коштів ОСББ для часткового відшкодування вартості 

здійснених заходів з енергомодернізації. 

Переможцями у державній Програмі підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків 

«ЕНЕРГОДІМ» ДУ «Фонд енергоефективності» 

стали п’ять об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків міста Прилуки: 

- ОСББ «Понад Удаєм» будинок по 

вул.Бособрода, 86;  

- ОСББ «Світанок» будинок по 

вул.Костянтинівській, 199і; 

- ОСББ «Земська 39» будинок по вул.Земській,39; 

- ОСББ «Героїв Авіаторів» будинок № 62 у в/м12; 

- ОСББ «Героїв Авіаторів» будинок № 80 у в/м12. 

Упровадження даного проекту з комплексної термомодернізації 

багатоквартирних будинків не лише дозволить значно скоротити витрати 
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населення на оплату енергоресурсів, але й підвищить комфорт проживання, 

поліпшить зовнішній вигляд будинків та збільшить термін їх експлуатації. 

 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 2020 року  

було виконано капітального та поточного ремонту на суму 721,811 тис. грн.   

По дільниці теплопостачання: 
 З початку 2020 року виконано заміну 60 метрів теплових мереж. Вартість 

робіт 9,620 тис. грн. 

 Виконано встановлення теплових лічильників в 3 житлових будинках на 

загальну суму 124,591 тис. грн. 

 Виконано ремонт модуля ГВП на котельні по вул. 1 Травня 73А на зага-

льну суму 18,550 тис. грн. 

По дільниці водопостачання: 

З початку 2020 року виконано заміну 109 м  водопровідних  мереж. Вартість 

робіт  13,6 тис. грн.  

 Ліквідовано 26 поривів на водопровідних мережах.  

 Відремонтовано 3 пожежних гідрантів. 

 Відремонтовано та  замінено запірної арматури – 7 шт. 

 Відремонтовано колонок – 41 шт.  

 Виконано ремонт колодязів – 3 шт. 

 Накрито колодязів – 7 шт.  

 По дільниці водовідведення: 

 Встановлено насос на КНС №1 вул. Дружби Народів 12А на загальну су-

му 307,80 тис. грн. 

 Ліквідовано 7 поривів на каналізаційних мережах.  

 Відремонтовано 25 насосів.  

 Відремонтовано 5 засувок.  

 Відремонтовано колодязів – 43 шт. 

 Очищено колодязів – 8 шт. 

 Накрито колодязів – 27 шт. 

 Усунено підпорів – 657 шт. 

 

КП "Прилукижитлобуд" постійно проводить роботи з поточного ремонту 

житлового фонду, виконує роботи по склінню та утепленню вікон, ремонту 

віконних рам, ремонту поручнів, встановленню замків та пружин на вхідних 

дверях під’їздів, виготовлення дверей, ремонту ливневої каналізації біля будинків, 

прочищенню димовентканалів, фарбуванню зовнішніх газопроводів, вимощенню 

біля під’їздів, ремонту температурних швів на будинках, вапняному фарбуванню 
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бордюрів, дерев, стовпів, прибиранню підвальних приміщень, дератизації в 

будинках, ремонту панельних швів і таке інше. 

 Станом на 01.07.2020 року на обслуговуванні перебуває 225 житлових 

будинків, загальною площею 388,7 тис.кв.м. Рівень оплати мешканцями станом 

на 01.07.2020 року складає 89%. Середньооблікова кількість штатних працівників 

на підприємстві складає 116 чоловік. 

Станом на 01.07.2020 року виконано такі роботи: 

– ремонт м’якої покрівлі на 18 житлових будинках; 

– ремонт шиферної покрівлі на 6 будинках; 

– ремонт вимощення виконано біля 11 

будинків; 

– ремонт входу у підвальні приміщення у 3 

будинках; 

– ремонт тамбурів, козирків у 1 будинку; 

– ремонт 18  під'їздів у 13 житлових будинках; 

– фарбування зовнішніх газопроводів на 25 

житлових будинках; 

– ремонт та улаштування лавочок біля 11 житлових будинків; 

– ремонт цокольної частини біля 5 житлових будинків; 

– ремонт системи ливневого водовідведення на 5 житлових будинках; 

– ремонт систем електрозабезпечення у 112 будинках; 

– перевірено 139 димових та вентиляційних каналів, згідно існуючих 

графіків,  у 13 будинках; 

– ремонт панельних швів проведено у 1 будинку; 

– скління вікон сходових клітин у 5 будинках;   

– ремонт вхідних дверей у 5 будинках; 

– ремонт східців у 5 будинках; 

– ремонт оголовків димовентиляційних каналів 13 

житлових будинків; 

– обслуговування внутрішньобудинкових систем у 53 

житлових будинках. 

Системно виконуються роботи по викошуванню 

прибудинкової території.  

Проводяться роботи по складанню актів з комплексної підготовки 

житлового фонду до осінньо-зимового періоду. 
 

КП "Послуга"  в  2020  році  працювало над 

поліпшенням якості послуг, що надаються. 

  За І півріччя 2020 року перезаключено 

договорів на вивіз сміття з мешканцями міста в 

кількості 20257, кількість споживачів житлово-

комунальних послуг 43285 чоловік. За рік заключено 

110 договорів на вивіз ТПВ з підприємствами та 

організаціями міста.  

За І півріччя 2020 року підприємство надало послуги по благоустрою міста: 
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 вивіз вуличного сміття та захоронення – 842,8 тис. грн; 

 очищування вулиць міста – 469,6 тис. грн; 

 посипання  ПСС – 13,9 тис. грн; 

 завантаження та перевезення ПСС – 6,5 тис. грн;                        

 використано ПСС – 79,1 тонн  – 43,8 тис. грн; 

 поливання вулиць міста солоною водою – 8,2 тис. грн; 

 поливання вулиць міста в літній період – 7,0 тис. грн; 

 ручне прибирання вулиць міста – 1705,0 тис. грн. 

Проблемним питанням для КП "Послуга" є несвоєчасна оплата населенням 

за надані послуги, не повне охоплення населення договорами. 

 

КП "Міськсвітло" проведено заміну електричних ламп по вулицях міста в 

кількості  2082  шт. на світлофорних об’єктах 1128 шт. На освітлення вулиць міста 

використано 297125 кВт/год електроенергії, на світлофорних об’єктах 21378 

кВт/год. 

Модернізація зовнішнього освітлення: вул. Франка, вул. Данчичева, 2-й 

пров. Південний. 

Проведено ремонт та заміна лічильників щитів обліку зовнішнього 

освітлення в кількості 158 штук. Проведено обслуговування та ремонт 

світлофорних об’єктів по місту, ревізію та чистку контролерів на світлофорних 

об’єктів. 

Встановлені дорожні знаки в кількості 45 шт. 

Розкряжовані повалені дерева (в аварійних ситуаціях, складних погодних 

умовах) в кількості 60 штук, видалено аварійні та сухостійні дерева в кількості 

196 штук. 

 

Капітальне будівництво 

   

Останні роки міська влада впевнено тримає курс на капітальне будівництво 

вулично-шляхового покриття. У 2020 проведено капітальні ремонти дорожнього 

покриття на суму 17 189 774,6 грн, а саме: 

 капітальний ремонт дороги по вул.Київській (від вул.Ю.Коптєва до 

вул.Котляревського) – 8 594 867,35 грн; 

 капітальний ремонт дороги по вул.Костянтинівській (від вул.Гімназичної до 

вул.Пушкіна) – 3 299 999 грн; 

 капітальні ремонти дорожнього покриття проїзної частини 

вул.Незалежності – 294 908,22 грн; 

 капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини 

вул.Незалежності – 5 000 000 грн. 

Також проведено реконструкцію будівлі (цокольний поверх АТС-4) під  

центр надання адміністративних послуг по вул.Івана Скоропадського, 102 – 1 

685 812,15 грн. 

На стадії завершення роботи по наступним об'єктам: 

 капітальний ремонт проїзної частини шляхом улаштування пішохідного 

переходу по вул. Садовій – 268 291 грн; 

https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-17-001153-c
https://dozorro.org/tender/UA-2020-03-17-001153-c
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 капітальний ремонт з улаштуванням евакуаційних виходів дошкільного 

навчального закладу № 3 інтелектуально-оздоровчого направлення – 173 900 грн; 

 капітальний ремонт ( вимощення, стіни, дах) приміщення ЗОШ І – ІІІ 

ступенів № 7 по вул.Земській, 36 – 899 629,88 грн;  

 капітальний ремонт відділення екстренної та невідкладної допомоги КНП 

"ПЦМЛ" по вул.Київська, 56 – 5 699 000 грн. 

 

У 2020 році за кошти міського бюджету було здійснено поточний ремонт 

асфальтового покриття в'їздів, проїздів та прибудинкових територій 
загальним обсягом 7339 м

2
 на суму 3 977 597,33 грн, а саме поточний ремонт 

дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля:  

 буд. № 216 по вул. Київській (300  м
2
 – 161 975,39 грн);   

 буд. № 41 по вул. Гвардійській (250  м
2
 – 134 912,37 грн); 

 буд. № 98 по вул. Гвардійській (364 м
2
 –  196193,81 грн); 

 буд. № 44 по вул. Вокзальній (364 м
2
 –  196135,28грн); 

 буд. № 76 по вул. Пушкіна (364 м
2
 – 196167,91 грн); 

 буд. № 78 по вул. Пушкіна (364 м
2
 – 196223,56 грн); 

 буд. № 35 по вул. Ю.Коптєва (200 м
2
 – 107881,12 грн); 

 буд. № 35 по вул. Ю.Коптєва (364 м
2
 – 196229,60 грн); 

 буд. № 144 по вул. Київській (350 м
2
 – 188871,86 грн); 

 буд. № 313 по вул. Київській (364 м
2
 – 196299,36 грн); 

 буд. № 120 по вул. Костянтинівській (250 м
2
 – 134961,33 грн); 

 буд. № 122 по вул. Костянтинівській ( 250 м
2
 – 134958,37 грн); 

 буд. № 124 по вул. Костянтинівській (350 м
2
 – 188786,33 грн); 

 буд. № 28 по вул. 18 Вересня (364  м
2
 – 196243,71 грн); 

 буд. № 30 по вул. 18 Вересня (364  м
2
 – 196249,61 грн); 

 буд. № 100  по вул. Польовій (364 м
2
 –  196132,27 грн); 

 буд. № 30  по вул. Вавілова (364 м
2
 – 196221,13 грн); 

 буд. № 65  по вул. Котляревського (285  м
2
 – 153827,27 грн); 

 буд. № 134-А по вул. Костянтинівській (364 м
2
 – 196218,68 грн); 

 буд. № 155 в/м № 12 (364 м
2
 – 196216,25 грн); 

 буд. № 157 в/м № 12 (320 м
2
 – 172617,01 грн); 

 буд. № 58 по вул. Ю.Коптєва (320 м
2
 – 196219,91 грн); 

 буд. 76 по вул. Петропавлівській, тротуарна доріжка (96 м
2
 – 48055,20 грн). 

 

За кошти міського бюджету було здійснено поточний ремонт вулично-

шляхової мережі обсягом 6885,89 м
2
 на загальну суму 3 451 714,98 грн, а саме 

поточний ремонт проїзної частини: 

 вул. Садова ( 337,4м
2
 –  196367,71 грн); 

 вул. Соборна (337,4 м
2
 – 196367,71 грн); 

 вул. Богунського (337  м
2
 – 196134,83 грн); 

 вул. 1-ша Козача (100 м
2
 – 58200,28 грн); 

 вул. Андріївська (20 м
2
 – 11640,01 грн); 
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 вул. Ветеранська (70 м
2
 – 40740,24 грн); 

 вул. Іванівська (295 м
2
 – 171690,86 грн); 

 вул. Костянтинівська ( 200 м
2
 – 116400,64 грн); 

 вул. Паризької Комуни (в т.ч. круг) (250 м
2
 – 145500,68 грн); 

 у в/м №12 (55 м
2
 – 32010,18 грн); 

 вул. Січових Стрільців (179 м
2
 – 104178,54 грн); 

 вул. Пушкіна (186 м
2
 – 108252,56 грн); 

 вул. Промислова (19 м
2
 – 11058,16 грн); 

 вул. Ярмаркова (від вул. Шевченка до вул.Гвардійська) (48 м
2
 – 27936,19 грн); 

 вул. Петропавлівська (60 м
2
 – 34920,17 грн); 

 вул. Миколаївська (від вул. Земська до вул. Садова) (80 м
2
 – 46560,17 грн); 

 вул. Ю.Коптєва (від вул.Київської до вул. 1-го Травня) (25 м
2
 – 14560,17 грн); 

 вул. Земська (91 м
2
 – 52962,26 грн); 

 вул. Житня (100 м
2
 – 58200,2858200,28 грн); 

 вул. Вокзальна (від вул. 1-го Травня до вул. Садова в т.ч. Привокзальна 

площа) (45 м
2
 – 26190,19 грн); 

 вул. 1-го Травня (від вул. Вокзальна до вул. Козача) (50 м
2
 – 29100,14 грн); 

 вул. Пирятинська (200 м
2
 – 84000,0 грн); 

 вул. Гвардійська (40 м
2
 – 16800,0 грн); 

 вул. Перемоги (від Гвардійської до Київської) (50 м
2
 – 21000,0 грн); 

 вул. Берегова (від вул.Перемоги до вул.Котляревського) (60 м
2
 – 25200,0 грн); 

 вул. Котляревського (460 м
2
 – 193200,0 грн); 

 вул. Боброва (150 м
2
 – 63000,0 грн); 

 вул. Гімназична (від вул. 1 Травня до вул. Київська) (25 м
2
 – 10500,0 грн); 

 вул. 1 Травня (від вул. Вокзальної до вул. Пирятинська) (30 м
2
 – 12600,0 грн); 

 вул. Сорочинська (від вул. Боброва до вул. Піщаної) (100 м
2
 – 42000,0 грн); 

 вул. Густинська (100 м
2
 – 29400,0 грн); 

 вул. Київська (від вул. Петропавлівська до виїзду з міста) (460 м
2
 –   

193200,0 грн); 

 вул. Гетьмана Сагайдачного (200 м
2
 – 84000,0 грн); 

 провул. Г.Сагайдачного (200 м
2
 – 84000,0 грн); 

 вул. Валентика (460 м
2
 – 193200,0 грн); 

 вул. Ю.Коптєва від вул. 1 Травня до вул. П.Комуни (60 м
2
 – 25200,0 грн); 

 вул. Шевченка (100 м
2
 – 42000,0 грн); 

 вул. Перемоги (66 м
2
 – 27720,0 грн); 

 вул. Ярмаркова (50 м
2
 – 21000,0 грн); 

 вул. Петропавлівська  (33 м
2
 – 13860,0 грн); 

 вул. Челюскінців (16,5 м
2
 – 6930,0 грн); 

 вул. О.Кошового (16,5 м
2
 – 6930,0 грн);  

 вул. 18 Вересня (11,5 м
2
 – 4830,0 грн); 

 вул. Саксаганського (59,5 м
2
 – 24990,0 грн); 

 вул. Ю.Коптєва (21,4 м
2
 – 8988,0 грн); 

 вул. Оранжерейна (16,66 м
2
 – 6997,20 грн); 
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 вул. Гнедаша (95,23 м
2
 – 39999,60 грн); 

 вул. І.Скоропадського (23,8 м
2
 – 9994,0 грн); 

 поточний ремонт вулично-шляхової мережі міста (926 м
2
 – 481204,21 грн). 

 

Здійснено послуги з поточного ремонту тротуару та пішохідних доріжок 

загальним обсягом 4588,5 м
2
 та профінансовано з міського 

бюджету на суму 3 473 382,39 грн, а саме по:  

 вул. Київській від вул. Земської до вул. Ветеранської 

(непарна сторона) (1655,5 м
2
 –  1200000,0 грн);  

 вул. Ю.Коптєва від буд. №4 до вул. 

Миколаївська (820 м
2
 – 635562,0 грн); 

 вул. Вокзальній від буд. №6 до вул. 

Миколаївська (641м
2
 – 542675,21 грн); 

 у в/м №12 від буд. №80 до буд. №151 (325 

м
2
 – 196092,83 грн); 

 по вул. Б.Хмельницького (237 м
2
 – 195347,65 грн); 

 вул. Гвардійській від вул. 

Польової до вул. Ладанської (710 

м
2
 – 326599,0 грн); 

 у в/м №12 від буд. №148 вздовж будинку № 

147 (100 м
2
 – 82553,68 грн);  

 у в/м №12 від буд. №107 вздовж буд. № 106 та 

№ 96 (100 м
2
 – 111394,80 грн);  

 вул. Челюскінців (від вул. Саксаганського до 

провул. Г. Сагайдачного (183157,22 грн). 

 

За депутатські кошти на суму 104418 грн здійснено 193,4 м
2
 поточного 

ремонту: 

 прибудинкових територій з улаштуванням тротуарної плитки біля під'їзду 

№1 буд. №76 по вул. Пушкіна (9,3 м
2
 – 7349 грн), біля під'їздів №3 та №8 буд. 

№78 по вул. Пушкіна (28,7 м
2
 – 16443 грн), біля під'їзду №3 буд. №65 по вул. 

Котляревського (14,6 м
2
 – 10626 грн);  

 дорожнього покриття внутрішньобудинкового проїзду біля будинку №92 по 

вул. Гвардійській (90,5 м
2
 –  45000 грн); 

 тротуару по вул. Гвардійській в районі житлового будинку №96 (50,3 м
2
 – 

25000 грн); 

 поточний ремонт тротуару по вул. Садовій (від ЗОШ № 14 до вул. 

Костянтинівської (непарна сторона)) (380 м
2
 – 130424,94 грн). 

 

Освітня галузь 

 

Протягом І півріччя  2020  року освітня галузь міста працювала в напрямку 

покращення якості і конкурентоспроможності освітніх послуг, шляхом 

впровадження вимог та нового законодавства про освіту, реалізація Концепції 
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національно-патріотичного виховання дітей і молоді, що відповідає нагальним 

вимогам і викликам сучасності, та має закласти підвалини для формування 

свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як 

запоруку власного особистісного розвитку. 

У місті функціонували 14 закладів дошкільної освіти, 3 заклади  

позашкільної освіти, 11 закладів загальної середньої освіти  (в т.ч. три ліцеї із 

самостійною фінансовою автономією). 

 Управління освіти міської ради визначено уповноваженим органом 

управління комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Прилуцької 

міської ради Чернігівської області. 

Зважаючи на карантинні заходи, спрямовані на запобігання виникнення і 

поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» та навчання здобувачів освіти з 

використанням технологій дистанційної освіти, ряд заходів не відбулися. 

 

Протягом  І півріччя 2020 року дошкільну освіту в місті забезпечували 

заклади дошкільної освіти  різних типів: 7 - загального розвитку, 1 - санаторного 

типу туберкульозного профілю, 6 – комбінованого типу. У зазначених закладах 

функціонує 106 груп, з яких 8 спеціальних для дітей з порушенням зору та 

мовлення.  

На кінець  навчального року заклади дошкільної освіти  відвідувало 2121 

дитини, що становить 81,6% від загальної кількості дітей відповідного віку.  З них 

187 дітей  за бажанням батьків  відвідували дошкільні заклади з короткотривалим 

терміном перебування. Діти старшого дошкільного віку стовідсотково охоплені 

різними формами дошкільної освіти. 

 Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію 

освітньої роботи в закладах дошкільної  освіти»  всі заклади продовжували 

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.  

 Серед ключових компонентів формули Нової української школи значне місце 

посідає сучасне освітнє середовище, яке забезпечує необхідні умови, засоби і 

технології формування компетентностей, потрібних для успішної самореалізації 

дитини у суспільстві, визначені у Базовому компоненті дошкільної освіти та 

Державному стандарті початкової освіти. 

Створення такого змістовного сучасного розвивального середовища у 

закладах дошкільної освіти міста дозволило педагогам відмовитись від застарілих 

підходів освітнього процесу. 

Керівники закладів дошкільної освіти протягом звітного періоду 

продовжували роботу щодо модернізації матеріально-технічної бази зокрема в 

частині протипожежного обладнання та цивільного захисту.  
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У І півріччі 2020  здобуття загальної середньої освіти забезпечували 11 

закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів: 3 Ліцеї №№6,7,10, дві гімназії 

№№1,5 та шість закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№№2,3,9,12,13,14. У них навчалося 5757 учнів, функціонувало 27 груп 

подовженого дня, одна з яких у ЗОШ І-ІІІ ступенів №9, інклюзивна. 

Контингент учнів у закладах загальної середньої освіти протягом звітного 

періоду був стабільним.  613 учнів (13,5% від загальної кількості учнів, що були 

проатестовані) закінчили навчальний рік на бали високого рівня, 22 учні (0,5% від 

загальної кількості учнів, що були проатестовані) мають початковий рівень 

навчальних досягнень з окремих предметів. 

З метою забезпечення доступності загальної середньої освіти 

здійснювалися  заходи щодо організації навчання за індивідуальною формою: 22 

особи  різного віку здобули освіту шляхом екстернату; відповідно до медичних 

довідок,  на  педагогічному патронажі перебували 43 учні;  9  учнів отримували 

освіту у домашніх умовах.   

У закладах загальної середньої освіти №№3,5,7,9,10,12,13,14  працювали 20 

інклюзивних класів, у яких навчалися 21 учень з особливими освітніми 

потребами. 

Значна увага приділялась питанню впровадження технологій дистанційної 

освіти для забезпечення освітнього процесу у зв’язку із оголошенням  

загальнодержавного карантину. Міським методичним центром управління освіти 

були розроблені методичні рекомендації: «Особливості організації навчання з 

допомогою дистанційних технологій під час карантину», «Співпраця батьків та 

дітей дошкільного віку на час карантину», «Навчання та оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти 5-11 класів з навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти в 2019-2020 навчальному році», «Організація 

оцінювання в початкових класах в умовах дистанційних технологій». Узагальнено 

перспективний досвід трьох закладів освіти та окремих педагогів які ефективно 

використовували хмарні технології. 

При міському методичному центрі  працювала науково-методична рада.   За 

звітний період проведено 4 засідання. 

Методисти міського методичного центру здійснювали патронаж 

експериментальних закладів  освіти, працювали над поновленням електронних 

баз передового педагогічного досвіду, інноваційної діяльності, дослідно-

експериментальної роботи, банку «Обдарованість», здійснювалася постійна 

технічна підтримка функціонування бази ДІСО (ІСУО); регулювалася робота 

поштових скриньок усіх закладів освіти міста в домені @uopmr.gov.ua;  

надавалася технічна та методична допомога відповідальним за роботу програм     

КУРС-ШКОЛА та КУРС-ДНЗ в закладах освіти та допомога в налаштуванні та 

відновленні цих програм. 

Ефективно працювали в режимі експериментальної роботи Всеукраїнського 

рівня заклади: гімназія № 1імені Георгія Вороного, Ліцею № 6, Ліцею №7. У 2020 

році  вдало завершено експериментальну роботу всеукраїнського рівня в гімназії 

№ 5 ім. Віктора Андрійовича Затолокіна з теми «Науково-методичні засади 

впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес» та 



            

                                                                                                                                                                                                                   32 

регіонального рівня в гімназії № 1імені Георгія Вороного з теми «Формування 

творчої самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу Прилуцької 

гімназії №1 імені Георгія Вороного» 

 На базі  ДНЗ № 26, ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 та ЦТДЮ продовжено роботу щодо 

запровадження Програми реалізації Всеукраїнського медико-педагогічного 

проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» на 2016-2021 роки з інноваційними 

моделями гармонізуючої освіти. 

У 2020 році приділялась значна увага реалізації ключової реформи 

Міністерства освіти і науки «Нова українська школа». Відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 1028 «Про проведення 

Всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів» 

Ліцей №7 продовжував брати участь у пілотному проекті з апробації освітніх 

програм з реалізації Державного стандарту Нової української школи. На базі 

даної школи міським методичним центром створена творча група вчителів 

початкових класів з теми «Впровадження реформи «Нова українська школа» на 

основі педагогіки партнерства і компетентнісного підходу – стратегія завдання 

сучасного вчителя».  

Управління освіти разом із керівниками закладів загальної середньої освіти 

працювали в напрямку розбудови внутрішньої системи якості освітньої 

діяльності та якості освіти закладів загальної середньої освіти міста. Протягом 

звітного періоду на базі гімназії №5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна      

було проведено семінар щодо організації та проведення інституційного аудиту у 

закладах загальної середньої освіти, державного нагляду (контролю) у закладах 

дошкільної та позашкільної освіти та розбудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти для директорів закладів загальної середньої освіти, 

директорів закладів дошкільної та позашкільної освіти м. Прилуки, працівників 

управління освіти Прилуцької міської ради. Два семінари було організовані в 

режимі онлайн  управлінням Державної служби якості освіти у Чернігівській 

області. 

Мережа класів та контингент учнів у закладах освіти змінюється. Останні  

роки відстежується тенденція щодо збільшення кількості учнів у закладах 

загальної середньої освіти. Стабільною є  середня наповнюваність учнів у класі, 

вона становить 25,6 учня.  

Відповідно до наказу Управління 

освіти і науки Чернігівської обласної 

державної адміністрації від 06.05.2020   

№ 153 «Про підсумки проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів у 2019/2020 

навчальному році» учнівська команда 

закладів загальної середньої освіти м. 

Прилуки шостий рік поспіль виборола 

друге загальнокомандне місце на III 

(обласному) етапі Всеукраїнських 
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учнівських олімпіад із навчальних предметів, отримавши 62 дипломи (10 

Дипломів І ступеня, 18 Дипломів ІІ ступеня та 34 Дипломи ІІІ ступеня). 

 

Відповідно до Концепції реалізації науково-методичної теми в закладах 

загальної середньої та позашкільної  освіти міста  працювали волонтерські загони, 

гуртки національно та військово-патріотичного спрямування.  Учні  всіх закладів 

загальної середньої освіти були задіяні в акціях національно-патріотичного 

спрямування: «Запали свічу», «Пам’ять», «Одягни вишиванку», «Забутих могил 

не буває», «Ми пам’ятаємо», «Привітай ветерана», «Наша турбота пам’ятним 

місцям», «Допоможи ветерану», «В родинному колі». В ЦТДЮ проведено 

благодійно-мистецьку акцію «Подарунки з дитячою душею». В ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  № 3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна проведено операцію «Забуті 

могили» із впорядкування могил Кавалерів орденів Слави Шекери Г.К., Катечкіна, 

Шовкуна С.Г. 

Ряд благодійних акцій було проведено в підтримку учасників бойових дій: 

«Допоможи солдатам», «Діти воїнам АТО», «Лист пораненому», «Зігрій солдата», 

«Захисникам від школярів», «Валентинка для солдата», «Нагодуй солдата», 

«Привітай солдата», «Подарунок для воїна АТО(ООС)»,  «Великодній кошик для 

воїнів АТО», «Ліки замість квітів».  

Цілий ряд заходів проведено з нагоди  Дня Гідності та Свободи.  

Управлінням освіти міської ради спільно з закладами освіти міста у               

І півріччі 2020 році було організовано і проведено: міські змагання «Сокіл» 

«(Джура)» для учнів 2-4 класів; турнір з українських національних бойових 

мистецтв, відкрита першість Прилуччини «Козацький герць» ім. Валентина Бойка; 

виставка експонатів шкільного військово-історичного музею ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 

на міській площі; шкільний та міський етапи Х Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; 

шкільний та міський етапи ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика; міський етап ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!». 

Учні  закладів загальної середньої освіти міста брали участь у 

Всеукраїнській грі-конкурсі з українознавства «Патріот», Всеукраїнській 

українознавчій грі «Соняшник-2020» та інших Всеукраїнських конкурсах 

національно-патріотичного спрямування. 

 

Робота в проектах і програмах 

Протягом 2020 року управління освіти міської ради працювало над 

реалізацією міських цільових Програм, зокрема: 

 «Крок за кроком до здоров`я» Прилуцької загальноосвітньої школи №14 

Прилуцької міської ради Чернігівської області на 2016-2020 роки», затвердженої 

рішенням міської ради (21 сесія 7 скликання) від 23 грудня 2016 року № 6; 

  «Підтримка та розвиток учнівської молоді міста на 2020-2023 роки 

«Обдарованість», затвердженої  рішенням міської ради (64 сесія 7 скликання)  від 

17 грудня 2019 року №6; 
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 «Звільнення від батьківської плати за харчування дітей із сімей учасників 

АТО(ООС), дітей із сімей учасників бойових дій на території інших країн, дітей, 

що зареєстровані  як внутрішньо переміщені особи», затвердженої  рішенням 

міської ради (64 сесія 7 скликання) від 17 грудня 2019 року №4 ; 

 «Забезпечення пільгового перевезення дітей шкільного віку громадським 

автотранспортом на міських автобусних маршрутах загального користування», 

затвердженої  рішенням міської ради (64 сесія 7 скликання)  від 17 грудня 2019 

року №5; 

 «Харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста  у 

2020 році», затвердженої  рішенням міської ради (64 сесія 7 скликання)  від 17 

грудня 2019 року №3. 

Працівники управління  освіти міської ради працювали над впровадженням 

проекту НЕФКО «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери 

(освітні навчальні заклади) та системи зовнішнього освітлення м. Прилуки» з 

метою впровадження енергозберігаючих технологій у ЗОШ №13 і ДНЗ №9.  

Під супроводом міського методичного центру управління освіти міської 

ради запроваджується медико-педагогічний проект всеукраїнського рівня 

«Гармонія інтелекту та здоров'я» дошкільним навчальним закладом 

комбінованого типу № 26, комунальним позашкільним навчальним закладом 

«Центр творчості дітей та юнацтва» та ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14. У СШ І-ІІІ 

ступенів № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій запроваджено 

Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України». 

 

Культура 

 

Місто Прилуки має давні мистецькі традиції та високий творчий потенціал. 

На сьогоднішній день в місті діє 9 закладів культури: міський Будинок 

культури з філією, Прилуцький краєзнавчий музей ім. В.І.Маслова з філією,  

2 школи естетичного виховання та 5 бібліотек, в яких працює більше 200 чоловік. 

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», шоу-програма «Зіркові дуети», новорічно-різдвяні зустрічі 

міського голови з ветеранами війни та праці, з людьми з особливими потребами 

«У світлу годину – на щедру гостину»,  концертна програма до Дня соборності 

України «Пісня єднає серця українців», мітинг-реквієм з нагоди ушанування 

героїв небесної сотні, ушанування учасників бойових дій на території інших 

держав, жіночий вернісаж «Сузір’я прилучанок». На період карантину міський 

Будинок культури спільно з телекомпанією «Прилуки» започаткували новий 

проект в новому форматі #МБКonline. В період з березня по червень записано 

шість онлайн-концертів. 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23МБКonline
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Організовано заходи по пропаганді української національної культури:  

 фестиваль щедрівок «Защедруймо нашій 

господині – славній Україні!»; 

 свято «Святе Водохреща»; 

 обрядове свято – ярмарок «Проводи зими 

– зустріч весни».  

Організовано фестивалі: 

 14 січня - фестиваль щедрівок 

«Защедруймо нашій господині – славній 

Україні!». Учасниками фестивалю стали 

вихованці  музичної школи, ЦТДЮ та міського Будинку культури,  які  отримали 

диплом за участь; 

 з 6 по 9 лютого у МБК пройшов ХІХ Міжнародний молодіжний 

фестиваль «Мистецькі барви». На фестиваль зібралося близько 1000 конкурсантів 

з різних куточків України, з Республіки Білорусь та з Китаю; 

 Всеукраїнський відкритий онлайн-конкурс акторської майстерності, який 

проходив  з нагоди 120-річчя Дня народження Миколи Яковченка.   

При МБК працює 35 колективів художньої самодіяльності, з них 12 

«народних» та 1 «зразковий», в яких приймає участь 618 учасників. 

Оцінка роботи творчих колективів – це визнання їх глядачами, участь у 

різноманітних конкурсах , фестивалях та їх перемоги: 

- солістка народного театру естради «Камертон» отримала І місце у ХІХ 

Міжнародному молодіжному фестивалі «Мистецькі барви» (м. Прилуки); 

- у Всеукраїнському  відкритому онлайн-конкурсі акторської майстерності 

ім. Миколи Яковченка (м. Прилуки) учасники народного аматорського театру 

«Рампа», зразкового аматорського музичного театру «Парадокс» та театральної 

студії «Фарс» отримали  три  І-их, три – ІІ-их, чотири ІІІ-іх місця; 

- Студія східного танцю «Маріам» на Міжнародному багатожанровому 

фестивалі «Зимняя волна» (м. Мінськ) отримала диплом за ІІ місце; 

- Народний фольклорний ансамбль «Калина» прийняв участь у ХІ – му 

Всеукраїнському фольклорно – етнографічному фестивалі «Золоті ключі» ім. 

Василя Верховинця (Пуща Водиця), де отримали диплом за участь;  

- у Всеукраїнському дистанційному конкурсі мистецтв «Діти, окрилені 

перемогою» (м. Київ) солісти народної студії вокального мистецтва «Оріон» 

отримали  Дипломи лауреата І і ІІІ ступенів; 

- 26 травня, керівники театральних колективів прийняли участь в онлайн 

семінарі з театрального мистецтва на платформі Zoom на тему:  «Сучасна 

драматургія. Використання елементів сценографії». 

Для збільшення кількості проведених культурно-масових заходів, 

урізноманітнення дозвілля населення, задоволення його потреби щодо якісних і 

сучасних послуг, що в свою чергу збільшить кількість споживачів цими 

послугами, підвищення рівня виконавської майстерності художніх колективів 

МБК, збільшення творчих набутків керівників колективів було проведено ряд 

модернізацій (оновлень, осучаснень). Так, в мережі Інтернет діє офіційний сайт 

Прилуцького міського Будинку культури, який функціонує і регулярно 
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поповнюється новою інформацією про колективи, послуги, фестивалі, заходи, 

події, концерти, свята, розваги, міські події, будні, життя #Залаштунками МБК. В 

соціальних мережах: facebook та instagram є офіційні групи-представництва 

Прилуцького міського Будинку культури, а також сторінки адміністратора 

Будинку культури, адже реклама та інформування через соціальні мережі в наш 

час є досить ефективною і з кожним днем виходить на новий, і все більш 

популярніший і досконаліший рівень. 

Для більш ефективного нагляду і контролю всієї Будівлі та паркової зони 

міського Будинку культури, фіксації і тримання «під контролем» ситуації, запобі-

ганню фактам псування майна та мародерству, а також покращення та осучаснен-

ня умов праці для співробітників Прилуцького міського Будинку культури – вста-

новлено та введено в експлуатацію систему відео нагляду. Також, у цьому році 

встановлено камери відео нагляду у філії МБК.       

З 2020 року МБК співпрацює з Міжнародною компанією медіа-група 

«Festivalinfо», яка діє у сфері інформаційного обслуговування конкурсів, 

фестивалів та змагань.  Фахівці медіа-групи здійснюють промоутерську компанію 

до початку фестивалю та фото, відео зйомку під час самого фестивалю – (сайт  

FESTIVALINFO.COOL). 

Проведена робота по установці дистанційного керування світловими 

приладами, що знаходяться на сцені за допомогою системи DMX. 

Зміцнення матеріально-технічної бази Прилуцького міського Будинку 

культури за І півріччя 2020 року. 

За кошти загального фонду придбано: 

 електротовари на суму 21323,90 грн; 

 миючі товари — 4216 грн; 

 ручні інструменти — 19071 грн; 

 світлове обладнання (контролер, дімер) — 23200 грн; 

 ЛЕД прожектори (12 шт.) та рухомі ЛЕД голови (6 шт.)— 90300 грн; 

 активна акустична система — 5600 грн; 

 сталеві радіатори (5 шт.) — 9930 грн; 

 пожежне обладнання (вогнегасники, рукава, стволи) — 11886 грн; 

 відеокамери (6 шт.) та відеорегістратор — 11730 грн; 

 ДМХ приймач та радіопередавач - 11600 грн; 

 сценічне взуття 12 пар — 21780 грн; 

 музичні інструменти (домра 3 шт. та баян 2 шт.) - 27800 грн; 

 кабель 405м. — 5670 грн; 

 бензин А-92 100л. (для косіння трави) — 1850 грн; 

 електронний безконтактний термометр – 1750 грн; 

 віконні та дверні конструкції (48,27 кв.м) — 144685 грн; 

За кошти загального фонду виконано: 

 встановлення віконних та дверних конструкцій у міському Будинку 

культури на суму 65665 грн; 

 облаштовано перегородку  у філії МБК — 57285,32 грн; 

 поточний ремонт водопровідної мережі — 23512,86 грн; 

https://www.festivalinfo.cool/
https://www.festivalinfo.cool/
https://www.festivalinfo.cool/
https://www.festivalinfo.cool/


            

                                                                                                                                                                                                                   37 

 прочистка каналізації — 5495,46 грн; 

Власними силами виконано поточний ремонт у приміщеннях Будинку 

культури та філії, а саме: лакування паркету, фарбування стін та підлоги, 

облаштування гримерних, фундаменту, встановлення підвісної стелі, фарбування 

фасаду — 54596,87 грн. 

За рахунок БФ “Надія Сіверщини” виконано поточний ремонт приміщення 

міського Будинку культури на суму 6181,87 грн. 

 Прилуцьким краєзнавчим музеєм ім. 

В. І. Маслова за І півріччя 2020 року 

проведено 8 виставкових проектів: 

фотовиставка «Жінки героїв АТО», виставка 

«Українське весілля» - 2, «Сузір’я 

прилучанок», виставка новорічної іграшки 

«Ялинка з присмаком дитинства», виставка 

Ніжинського коледжу культури ім. М. 

Заньковецької «Весняні мотиви», «Народний 

рух України», фотовиставка «Прилуки в часі», «Цікаві експонати музею» до 

Міжнародного Дня музеїв. 

 До дня вишиванки організована робота фотозони. Розроблено контрольний 

текст екскурсії під назвою: «Прилуччина-Terra incognita» за маршрутом 

«Прилуки-Ладан-Линовиця». Проведено реекспозицію ІІ залу філії ім. О. 

Кошового.  

Проведено краєзнавчі години: «Зимові чаювання», «Українські традиційні 

свята. Вечорниці», «В єднанні сила», «Заповідні зони краю», «Крізь пекло 

Афганської війни», «Символ домовитості», «Ангели свободи», «Збережи 

солов’їну, захисти Україну», «Шевченко і Прилуки», «Волі народної дзвін». 

Прочитано 11 лекцій на тему: «Горлиця звичайна – птах 2020 року» в школах 

міста. 

Підготовлено  статті:  «Магдебурське право м. Прилуки», «Прилуччина в 

період Української революції 1917-1921 років» (5 статей для фейсбуку), 

«Універсали ЦРУ» (фейсбук), «Загублені скарби», «Подорож до Ладана», 

«Подорож до Линовиці», «Спадщина музикознавця Левка Ревуцького у зібранні 

Прилуцького краєзнавчого музею ім. В. І. Маслова», «Прилуцькі полковники»  

(радіо), «Відомі представники роду Марковичів» (фейсбук), «Перший почесний 

громадянин міста Прилуки Іван Скоропадський». 

Підготовлено і проведено відеозустріч на тему: «Пам’ятник Володимиру 

Мономаху чи Літописцю», 20 екскурсій та онлайн екскурсія по місту, 

розважальний екскурс «В гості до зимового лісу», 16 новорічних майстер-класів 

(290 чол.), майстер-клас з техніки – дитиція, конкурс «Кольорове місто» 

Підготовлено відеоролики «Історія в експонатах» про цікаві експонати в 

експозиції музею. Ведеться активне наповнення сторінки музею в соціальній 

мережі фейсбук – 241 публікація. Надано 5 інформаційних довідок.  

Прилуцький краєзнавчий музей ім. В. І. Маслова за І півріччя 2020 року 

придбав за бюджетні кошти (3865 грн): 5 світильників світлодіодних, 13 ламп 

люмінесцентних, 21 лампу розжарювання, 20 книг науково-допоміжного фонду; 
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за кошти спецфонду (700 грн) придбано 4 мишки комп’ютерні та юсб-

накопичувач, за спонсорські кошти (5000 грн) – 2 виставкові вітрини. 

 

Діяльність Центральної бібліотеки ім. Любові Забашти та бібліотек-

філій була спрямована на посилення матеріально-технічної бази, підвищення 

якості бібліотечного обслуговування, повне  задоволення інформаційних потреб 

користувачів, розвиток партнерських стосунків, впровадження інноваційних форм 

роботи, активізацію піар-діяльності. 

Протягом І півріччя кількість користувачів обслугованих усіма 

структурними підрозділами книгозбірні та філіями, складає 8 785 чол., видано 

88 355 примірників. Інтернет–відвідувань сайту бібліотеки та офіційної сторінки 

фейсбук – 31 138 користувачів. 

Зміцнюючи матеріально-технічну базу бібліотек, придбано за кошти 

місцевого бюджету банер (1375 грн) та бібтехніку (формуляри та ін.) (2688 грн). 

Бібліотеки у І півріччі 2020 року всього отримали 479 прим. на суму 

55 738,5 грн. З обмінного фонду Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка надійшло 

362 прим. на суму 49 218,5 грн. Від благодійників отримано 26 прим. на суму  

2590 грн, по акції «Подаруй бібліотеці книгу» – 91 прим. на суму 3 930,00 грн.  

У міській центральній бібліотеці ім. Л.Забашти відбулися:  

- бук-слем «Різдвяні дива вустами улюблених книжкових героїв» (9 січня); 

- відкритий мікрофон до Дня Соборності України "Скрижалі української 

Соборності" (22 січня); 

- інформаційний брифінг до Дня пам’яті героїв Крут «Таємниці 

українських спартанців» (29 січня); 

- обговорення на тему «Де є любов, там є 

життя, і книгу серця не спалити» у рамках 

зустрічі під назвою «Litfac» до Дня Святого 

Валентина (13 лютого); 

- вручення щорічної літературно-

мистецької премії імені Любові Забашти «Квіт 

папороті» – 2019 (27 лютого). Перша частина 

заходу була присвячена вшануванню пам’яті 

поетеси, прозвучали пісні на вірші та 

літературні замальовки за віршами Любові 

Забашти, було презентовано сайт поетеси-

землячки, який створили студенти педагогічного 

коледжу ім. І.Франка, відбулося спілкування із 

онукою Олесею Забашта. У другій частині заходу 

відбулося  святкове нагородження цьогорічних 

переможців премії.  

На базі Прилуцького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 3 

березня відбувся лекторій для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів «Булінг та методи боротьби його 

подолання».   
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У стінах Прилуцького ліцею №10 20 лютого відбувся спільний захід 

вчителя початкових класів Нефед Ірини Геннадіївни та МЦБ ім. Л. Забашти під 

назвою бібліо-спогад «Книга народної пам’яті» до Дня пам’яті Героїв Небесної 

Сотні. 

На базі територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Прилуцької міської ради 25 лютого відбулася арт-

година  «Тетяна Яблонська: штрихи долі» до 103-річчя від дня народження 

мисткині.  

У зв’язку з запровадженням карантину, план роботи бібліотек було 

переглянуто і прийняте рішення потужніше використовувати інтернет-можливості 

та популяризувати діяльність бібліотек на сайті та в соціальних мережах. 

Так було розпочато проект Бібліотека-онлайн, яку приурочили 935–річчю 

міста Прилуки. На прямому зв’язку відбуваються зустрічі з відомими 

прилучанами, які утвердились за межами не тільки міста, а і України, які 

прославляють малу Батьківщину своїми успіхами і досягненнями. Так відбувся  

цікавий діалог із прилучанином, артистом цирку Дю Солей, який проживає в 

Німеччині, Юрієм Шавро, акторкою українського кіно Катериною Варченко, 

учасником Битви Націй Мирославом Тихановським, режисером київського 

молодіжного театру «Фантазія+» Тетяною Погребняк та ін.   

Всі учасники онлайн-діалогів знають наше місто. Вони були або його 

гостями або учасниками міських заходів. Так цікавим і змістовним виявився 

діалог із ініціатором створення і співзасновником ГО «Вікімедіа Україна», 

українським громадським діячем у галузі інформаційно-комунікаційних 

технологій, культури та освіти, генеральним директором Асоціації підприємств 

інформаційних технологій України Юрієм Пероганичем, українською 

письменницею, яка проживає в Болгарії, членом НСПУ Анною Багряною, 

випускницею Гарвардського університету Анною Денісевич та ін. 

Окремі спілкування наживо були присвячені певним святам і датам, які 

відзначались в Україні. Так, до Дня Європи відбувся діалог «На перехресті доріг 

України і Європи» із доктором наук з державного управління, професором, 

завідувачкою кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин 

Національної академії державного управління при Президентові України Лілією 

Гонюковою, до Дня вишиванки – бесіда із мисткинею із Ніжина, членом НСХУ 

Євгенією Липовецькою, до дня народження Володимира Мономаха  говорили із 

науковим співробітником Прилуцького краєзнавчого музею Іриною Біленко та 

екскурсоводом із Чернігова Ервіном Міденом.  

Всі зустрічі мали певні теми, які розкривали або історію успіху особистості 

або несли інформаційне змістове навантаження. Проект  Бібліотека–онлайн став 

успішним інформаційним проектом. На 10 липня 2020 року діалоги у записі 

переглянули 31 тис. 138 користувачів інтернет–мережі. Про рейтинг і цікавість 

проекту говорять окремі схвальні коментарі відвідувачів. 

Також бібліотека запровадила нові форми взаємодії із читацькою 

аудиторією. Ми ведемо спеціалізовані рубрики на власних сайтах та 

сторінках  соціальних мереж: 
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а) до 935-річчя м. Прилуки започаткували і представили увазі містян 

інформаційні рубрики: «Незабутні Прилучани» (6 поданих інформацій), 

«Прилуки в поетичних рядках поетів земляків» (14 поданих інформацій),  

«Письменники, яких народила Чернігівщина» (10 поданих інформацій); 

б) рубрика «Цей день в історії» (подається щоденно);    

в) Інтернент-Челендж «Книга під час карантину» (20 поданих інформацій). 

 

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 2020-2021 н.р. здійснюватиметься 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. 

Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька 

дитяча музична школа ім. Л.М.Ревуцького – одна з мистецьких шкіл 

Чернігівської області, яка давно зайняла одне з почесних місць серед кращих шкіл 

естетичного напрямку. Протягом багатьох років колектив школи є активним 

учасником у формуванні культурного і духовного середовища нашого міста. 

Творчі колективи, створені на базі школи (всього 19 колективів), протягом 

року активно приймали участь у суспільному житті міста – у значущих міських 

заходах та концертах. 

Дитячі творчі колективи, ансамблі, солісти дитячої музичної школи             

ім. Л.М. Ревуцького стали учасниками й переможцями обласних, Всеукраїнських 

та Міжнародних конкурсів і фестивалів. Рівень вмінь учнів музичної школи, 

набутий під час освітнього та виховного процесів, робить їх 

конкурентоспроможними серед однолітків, позитивно впливає на імідж закладу. 
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Значна увага приділяється профорієнтаційній роботі. 16 випускників 

продовжують  своє  навчання  у  вищих  мистецьких   навчальних   закладах І-ІV 

рівнів акредитації. 

Учні школи приймали участь в обласних, міжнародних конкурсах та 

фестивалях, де зайняли призові місця: 5 переможців в обласних конкурсах (1 

ансамбль, 4 солісти),  18 переможців у всеукраїнських конкурсах (7 ансамблів, 11 

солістів), 13 переможців у міжнародних конкурсах (6 ансамблів, 7 солістів). 

Було створено сприятливі умови для забезпечення творчого, 

інтелектуального та духовного розвитку підростаючого покоління засобами 

участі в конкурсах усіх рівнів за всіма напрямками мистецтва. Діти із 

малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, 

позбавлені батьківського піклування мали можливість безкоштовно здобувати ми 

стецьку освіту. 

У комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька 

школа мистецтв створена належна матеріально-технічна база для організації 

навчально-виховного процесу. В школі проводяться заходи: тематичні концерти, 

методичні виставки робіт образотворчого мистецтва, традиційні зустрічі з 

випускниками школи, родинний конкурс «Арт-ялинка», святкове вручення 

свідоцтв випускникам школи. 

Школа укомплектована високопрофесійними педагогічними кадрами, які 

постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації. З цією метою 7 

викладачів школи пройшли навчання по підвищенню кваліфікації. 

Обдаровані учні школи приймають активну участь в обласних та 

міжнародних конкурсах, де займають призові місця. За І півріччя 2020 року 36 

лауреатів Міжнародних конкурсів, 5 Всеукраїнських, 4 обласних. 

  

Молодіжна політика та спорт 

 

Відділом сім'ї, молоді та спорту міської ради постійно проводиться робота 

щодо консультування мешканців міста Прилуки про порядок оформлення 

необхідних документів багатодітними сім'ями. Станом на даний час у місті 

зареєстровано 260 багатодітних сімей, у яких 870 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 із головних напрямків роботи відділу. У місті Прилуки здійснюється 

необхідна робота, спрямована на забезпечення організованого оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

Відділ сім'ї, молоді та спорту міської ради постійно співпрацює з вищими 

навчальними закладами міста: Прилуцьким агротехнічним коледжем, 

Прилуцьким гуманітарно-педагогічним коледжем ім. І.Я. Франка, Прилуцьким 

професійним ліцеєм Чернігівської області,  Прилуцьким медичним училищем.  
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Викладачі та студенти запрошуються до участі у заходах з нагоди відзначення 

всіх державних свят та свят місцевого значення. 

Військовослужбовцям, які проходять службу в зоні ООС, передавалися 

зібрані учнівською та студентською молоддю і викладачами закладів освіти одяг, 

продукти, обереги, листи, листівки через представників волонтерських 

громадських організацій. 

Протягом І півріччя 2020 року відділом сім'ї, молоді та спорту міської ради 

проведено ряд загальноміських заходів. 

21 січня 2020 року у сесійній залі Прилуцької міської ради відбувся круглий 

стіл "Соборна духом Україна" з нагоди відзначення Дня Соборності (дня Злуки).  

22 січня у день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки 

та Західноукраїнської Народної Республіки України біля Прилуцької гімназії №1 

імені Георгія Вороного відбувся інформаційно-просвітницький захід "Єдина та 

неподільна".  

23 січня у приміщенні Прилуцького краєзнавчого музею імені В.І.Маслова 

відбувся історичний квест "За Україну, за її волю" за участі представників вищих 

навчальних закладів міста І-ІІ рівнів акредитації та учнів закладів загальної 

середньої освіти. 

29 січня 2020 року відбулася поїздка 

представників студентської та учнівської 

молоді і громадських організацій міста до 

Меморіального комплексу "Пам’яті Героїв 

Крут" у с.Пам'ятне Борзнянського району 

Чернігівської області. Щорічно вихованці ГО 

"Прилуцький козацький курінь ім. Івана Сірка" 

разом з побратимами з Прилуцького козацького 

полку імені П.Сагайдачного вшановують 

пам'ять студентів та гімназистів, які мужньо та 

самовіддано протистояли російській Червоній гвардії М. Муравйова під Крутами.  

18 січня 2020 року в спортивній залі Прилуцького професійного ліцею 

відбувся новорічний турнір з настільного тенісу серед колективів фізкультури, 

підприємств, організацій та установ міста.  

З нагоди відзначення Дня Соборності України 18 січня 2020 року в залі 

спортивно-бійцівського клубу «V.LICHMAN.V» відбулися змагання з армспорту 

серед любителів «Армфайт 2020», присвячені Дню Соборності України, 

організовані за результатами співпраці громадської організації  "Обласна 

Федерація Армспорту" та відділу сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради. 

У спортивній залі Прилуцької ДЮСШ 25-26 січня 2020 року відбувся ІІ тур 

чемпіонату Чернігівської області з волейболу серед жіночих команд. Команда 

“Прилучанка” м. Прилуки, здобувши три перемоги з рахунком 3:0 у команд 

ДЮСШ м. Ічня, ДЮСШ м. Ніжин та ОКДЮСШ м. Чернігів достроково посіла 

перше місце у підгрупі та потрапила до півфіналу даного чемпіонату.  

З 10 по 14 лютого 2020 року відділом сім'ї, молоді та спорту міської ради 

проводилася акція з нагоди святкування Дня Святого Валентина «Під знаком 

Купідона» серед студентів вищих навчальних закладів міста.  
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15 лютого 2020 року минув 31 рік з дня 

виведення радянських військ з Афганістану. З 

нагоди вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав відділом сім'ї, молоді 

та спорту Прилуцької міської ради спільно з 

Прилуцьким краєзнавчим музеєм імені 

В.І.Маслова 12 лютого проведено зустріч зі 

студентською молоддю вищих навчальних 

закладів міста «Афганістан: героїзм крізь біль і 

сум».  

15 лютого 2020 року в спортивній залі 

Прилуцького професійного ліцею відбувся 

турнір з настільного тенісу серед ветеранів, 

присвячений Дню вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав.   

16 лютого 

2020 року в 

спортивній залі 

Прилуцької 

ДЮСШ відбувся 

другий тур відкритого Кубку міста Прилуки з 

волейболу серед чоловічих команд.  

22 лютого 2020 року в приміщенні 

Прилуцького міського Будинку культури відбувся 

Чемпіонат Чернігівської області з армрестлінгу. У напруженій та цікавій боротьбі 

взяли участь спортсмени з м.Прилуки, м.Чернігів, м.Борзна, м.Ічня,                     

смт Куликівка, смт Талалаївка, с.Семенівка, с.Ольшана, які боролися у таких 

вагових категоріях: чоловіки - до 73кг, 86кг, 95кг, 95кг+; жінки - абсолютна вагова 

категорія.  

26 лютого 2020 року відділом сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської 

ради в приміщенні міського Будинку культури презентовано документальний 

фільм "Соловей співає. Доки голос має". На захід були запрошені студенти вищих 

навчальних закладів міста, учнівська молодь старших класів, представники 

громадських організацій та всі охочі взяти участь у перегляді фільму.  

27 лютого 2020 року у спортивній залі 

Прилуцької гімназії №5 імені В.А.Затолокіна 

традиційно відбувся п'ятий турнір з 

українських 

національних 

бойових 

мистецтв, 

присвячений 

пам'яті 

Валентина 

Анатолійовича Бойка, який загинув 8 грудня 2014 
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року під час артилерійського обстрілу у районі Донецького аеропорту в зоні 

проведення антитерористичної операції, захищаючи цілісність та незалежність 

нашої держави. У заході взяли участь команди закладів загальної середньої освіти 

міста та команда громадської організації «Прилуцький козацький курінь імені 

Івана Сірка». За підсумками змагань почесне перше місце та перехідний кубок 

виборола команда гімназії №5 імені В.А.Затолокіна, срібним призером стала 

команда №13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського та бронзовою медаллю 

нагороджена команда Ліцею № 7.   

27 лютого у спортивній залі Прилуцької 

ДЮСШ відбулася товариська зустріч з міні-

футболу команди посадовців та депутатів 

Прилуцької міської ради та команди відомих 

талановитих прилучан «Зірковий матч».  

28 лютого 2020 року відділом сім'ї, 

молоді та спорту міської ради проведено 

круглий стіл на тему: "Захист та підтримка 

прав дитини. Протидія домашньому 

насильству. Запобігання булінгу".  

29 лютого 2020 року на 

Центральній площі міста в рамках 

проведення обрядового свята-ярмарку 

“Проводи Зими — зустріч Весни” 

відбувся спортивно-розважальний захід 

«Територія українських традицій 

«Козацькі звитяги», участь в якому взяли 

команди вищих навчальних закладів міста 

Прилуки.  

29 

лютого 2020 року в спортивній залі Прилуцької 

ДЮСШ відбувся вже традиційний п'ятий 

міжобласний командний турнір з шахів, присвячений 

пам'яті Героїв Небесної Сотні.  

13 березня відбувся мітинг та урочисте 

покладання квітів до банера та пам'ятника Героям 

Небесної сотні з нагоди відзначення Дня українського 

добровольця. 

Відділом сім'ї, молоді та спорту міської ради 

у травні було подано на розгляд конкурсної комісії 

"Кращі практики молодіжної роботи Чернігівщини 

2020" ряд проєктів, реалізованих в місті Прилуки.  

Напередодні Дня молоді заступник голови 

Чернігівської ОДА Андрій Подорван разом з 

директором Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

Андрієм Кужелем привітали учасників Форуму  та 

вручили Подяки за вагомий внесок у реалізацію 
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державної молодіжної політики в Чернігівській області та з нагоди Дня молоді 

відділу сім'ї, молоді та спорту міської ради, Прилуцькому міському центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Прилуцькій міськрайонній 

громадській організації "Прилуцький козацький курінь імені Івана Сірка" та 

громадській організації "Молодіжна платформа м.Прилуки".  

24 травня 2020 року за підтримки Чернігівської обласної організації 

армспорту  відбувся перший турнір за новим форматом - АРМШОУ 2020. Під час 

відкриття Армшоу Остапенко Олександр та Скорик Дмитро були нагороджені 

грамотами за особистий внесок у розвиток армспорту та з нагоди присвоєння 

спортивного розряду "Кандидат в майстри спорту України". 

23 червня 2020 року в місті відбулася 

благодійна донорська акція “Перемога у нас в 

крові”, яка стартувала 12 червня 2020 року по 

всій Україні за ініціативи Товариства 

Червоного Хреста України і Міністерства 

молоді та спорту України. Дякуємо всім хто 

взяв участь у акції та долучився до благодійної 

справи допомогти тим, хто потребує 

донорської крові у щоденній боротьбі за своє здоров’я та життя.  

26 червня 2020 року у сесійній залі міської ради відбулося урочисте 

нагородження представників активної молоді Почесними грамотами виконавчого 

комітету міської ради з нагоди відзначення Дня молоді. 

30 червня 2020 року Прилуцькою міською радою, в особі міського голови 

Попенко О.М., та державною установою "Всеукраїнський молодіжний центр", в 

особі директора Кривогуза С.А., було підписано Меморандум про партнерство та 

співробітництво в молодіжній сфері, з метою стратегічної співпраці задля 

формування та реалізації політики у молодіжній сфері, розуміючи важливість 

партнерства та співробітництва в молодіжній сфері задля розвитку громади 

м.Прилуки.  

Відділом сім"ї, молоді та спорту 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. 

                                                                                                                                                  

Участь в грантових проектах і програмах 

 

Постійно здійснюється робота щодо участі міста в проєктах міжнародної 

технічної допомоги, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері 

муніципального управління, створення позитивного іміджу міста. 

Продовжується співпраця з Північною екологічною фінансовою 

корпорацією (NEFСO) щодо впровадження проектів з енергоефективності. У 

рамках проєкту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери 
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(освітні навчальні заклади) та системи зовнішнього освітлення м. Прилуки»  

цього року здійснюється впровадження низки енергоефективних заходів у двох 

освітніх закладах та часткова модернізацію вуличного освітлення у місті 

Прилуки. 

Прилуки є учасником Програми «U-LEAD з Європою» в частині 

створення/модернізації центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).   

Метою програми є фізичне та інституційне створення (модернізація) Центру 

надання адміністративних послуг, проведення заходів з підвищення кваліфікації 

персоналу. Зі сторони міста у першому півріччі виконано зобов’язання по 

грантовій угоді в частині виконання капітального ремонту нового приміщення 

ЦНАПу, актуалізовано й затверджено нормативні документи.  

У рамках реалізації проєкту ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників 

будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES)  

онлайн-навчання пройшли 5 ініціативних груп, створено 3 ОСББ, подано 5 заявок 

до Фонду енергоефективності. 

Прилуцька міська рада у І півріччі була учасником проекту «Розвиток 

громад» Корпусу Миру США в Україні. Метою проекту є сприяння органам 

місцевого самоврядування та громадським організаціям в їхній діяльності, 

спрямованій на сталий розвиток громади міста. У І кварталі в міській раді 

працював волонтер. Зважаючи на обмеження, які були викликані COVID-19, 

співпраця Корпусом Миру США в Україні у ІІ кварталі відбувалась у онлайн-

форматі. 

Маємо також можливість методичної  підтримки  європейських ініціатив 

«Угода мерів», «Мери за економічне зростання» щодо питань енергозбереження 

та енергоефективності,  інструментів економічного розвитку. 

  У другому кварталі   Прилуцьку громаду відібрано до участі  програмах: 

- «Соціальні послуги в громадах — планування та реалізація» що 

впроваджується в Чернігівській області Представництвом Фонду міжнародної 

солідарності в Україні (SFPL); 

- «Студії живої історії 2020: громади малих міст та ОТГ», яку реалізує ГО 

«Інша Освіта» в партнерстві зі MitOst e.V. та Колегіумом імені Теодора Гойса, за 

дружної фінансової підтримки Фонду Роберта Боша та Представництва Фонду 

імені Гайнріха Бьоля в Україні; 

- «Розвиток підприємництва в громадах Чернігівської області», що  

реалізується Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області за підтримки 

Посольства США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine). 

  Структурними підрозділами Прилуцької міської ради, комунальними 

підприємствами та установами міста за організаційно-методичного сприяння 

відділу інвестицій та міжнародної діяльності міської ради на конкурс 

інвестиційних проєктів та програм, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку в 2021 році, на он-лайн платформу 

конкурсу у І кварталі поточного року подано 8 проєктів. 

У червні підготовлено на розміщено на онлайн-платформі державного 

фонду регіонального розвитку  матеріали по проєкту «Придбання рентгенівського 

діагностичного комплексу з цифровою  обробкою зображення на два робочі місця 
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для Комунального некомерційного підприємства «Прилуцька міська дитяча 

лікарня» Прилуцької міської ради», який є переможцем онлайн-голосування  

Всеукраїнського громадського бюджету Чернігівської області. Підготовлено й 

затверджено відповідну міську цільову програму для співфінансування  

зазначеного проєкту. 

У І півріччі на конкурс Європейського Союзу «Місцеві органи влади: 

партнерства для сталих міст 2020» спільно з польським містом-побратимом 

Остроленка відділом інвестицій та міжнародної діяльності міської ради було 

підготовлено та подано заявку-концепцію проєкту «Удосконалення системи 

управління твердими відходами в м.Прилуки на основі європейських практик».  

Інформація про актуальні конкурси та гранти оприлюднюються на сайті 

міської ради та фейсбук сторінці. Відділом інвестицій та міжнародної діяльності 

міської ради здійснюється розсилка на організації та установи міста матеріалів 

щодо актуальних конкурсів і грантів донорських організацій, надається 

методична допомога у підготовці заявок та здійснюється моніторинг їх розгляду. 

З метою вивчення передових муніципальних практик представники 

структурних підрозділів міської ради, громадських організацій, культурних та 

освітніх установ постійно беруть участь у семінарах, тренінгах, конференціях, що 

організовуються за участі міжнародних донорських організацій. Навчальні заходи 

з березня поточного року відбуваються у он-лайн форматах.  

 

 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 №1  

від 10 січня 2020 року «Про організацію цивільного захисту міста Прилуки у 2020 

році» затверджено план основних заходів, план-графік проведення практичної 

підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, в 

установах та організаціях міста у 2020 році, план комплектування навчально-

методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської 

області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 

2020 рік, план заходів масово-роз'яснювальної роботи серед населення міста на 

2020 рік щодо профілактики надзвичайних подій, пожеж, загибелі і травмування 

людей на них. 

28 квітня 2020 року проведено штабне тренування на тему «Дії органів 

управління та сил ланок функціональних та територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Чернігівської області щодо ліквідації 
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наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії на хімічно 

небезпечному об'єкті». 

10 червня 2020 року проведено штабне тренування на тему «Дії органів 

управління  територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Чернігівської області під час переведення територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний 

час на режим функціонування в особливий період». 

З метою недопущення виникнення і поширення випадків захворювань 

спричинених новим коронавірусом (COVID-19) на території міста Прилуки 

прийнято: 

- розпорядження міського голови від 26 березня 2020 року №75 «Про 

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків НС»; 

- розпорядження міського голови-керівника робіт з наслідків НС від 26 

березня 2020 року №1 «Про створення штабу з ліквідації наслідків НС»; 

- протокол №1 від 27 березня 2020 року засідання штабу з ліквідації 

наслідків НС; 

- протокол №2 від 03 квітня 2020 року засідання штабу з ліквідації наслідків 

НС; 

- розпорядження міського голови-керівника робіт з наслідків НС від 07 

квітня 2020 року №2  «Про додаткові заходи щодо запобігання поширенню  

коронавірусної хвороби COVID-19»; 

- розпорядження міського голови-керівника робіт з наслідків НС від 25 

квітня 2020 року №3  «Про заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації». 

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» та міська цільова Програма «Розвиток цивільного захисту м. Прилуки 

на 2017-2020 роки» у новій редакції, затвердженої рішенням міської ради від 19 

квітня 2019 року № 6, в рамках реалізації заходів якої для поповнення місцевого 

матеріального резерву придбано: бензопилу STIHL MS 260, 11 повнолицьових 

панорамних масок Drager Panorama Nova Standard P, 3 жилети страхувальні 

помаранчеві розмір 70-90 кг (L), 3 переносні ліхтарі TD-6000 15W загальною 

вартістю 48,2 тис. грн. 

Підготовлено 5 Наказів міського 

голови-начальника цивільного захисту 

м. Прилуки. Проведено 18 засідань 

міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуації. Проведено 2 засідання 

міської комісії з питань безпечної 

життєдіяльності населення.  

Класифікованих надзвичайних 

ситуацій впродовж І півріччя 2020 

року у місті не сталося. 
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Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека 

 

Протягом І півріччя 2020 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 «Муніципальний 

контроль», Управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, 

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 у новій редакції.  

Під час проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи безпосередньо 

на місці, та у засобах масової інформації, у т.ч. через офіційні соціальні  мережі 

особливу увагу звертали на поводження із рослинними рештками (раціональне 

використання, недопущення їх спалювання). 

Проведено засідання постійно діючої комісії з питань поводження з 

безхазяйними відходами. 

Весняний місячник з благоустрою та санітарної очистки міста, у зв'язку із 

недопущення виникнення і поширення випадків захворювань спричинених новим 

коронавірусом (COVID-19),  проведено працівниками комунальних підприємств 

міста із дотриманням протиепідемічних заходів. 

Продовжується систематична робота щодо поводження з відходами. 

Особлива увага приділяється розгалуження мережі роздільного збирання ТПВ.   

Продовжуються роботи з реконструкції та відновлення зелених насаджень.   

Так, за І півріччя тільки у парковій зоні центральної частини міста висаджено 340 

одиниць декоративних багаторічних зелених насаджень. 

Крім того виконувались роботи із впорядкування та догляду за клумбами та 

іншими декоративними насадженнями міста.   

Регулярно вживаються заходи із боротьби з бур'янами, особливо із 

амброзією полинолистою. 

Проводились санітарні рубки догляду за багаторічними зеленими 

насадженнями. 

У місті на базі КП “Послуга” працює центр з реабілітації безпритульних 

тварин. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                О.І.Сивенко 


