
Інформація
"Про підсумки виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Прилуки за І півріччя 2019 року"

Промисловість

    Однією  із  основних  сфер  економіки
міста,  що  забезпечує  зайнятість
працездатного  населення,  наповнення
бюджету  міста  Прилуки,  є  промислове
виробництво. 
   Впродовж  останніх  років  у  місті
зберігалась позитивна динаміка зростання
рівня реалізації промислової продукції.  За
січень-травень  2019  року  підприємства
міста  реалізували  промислової  продукції
(товарів,  послуг)  на  4  млрд.  362,5   млн.
грн.,  що  становить  30,9%  загально-
обласного обсягу реалізації.   

Як  і  в  попередні  роки,  найбільша  частка  обсягів  реалізованої  продукції
промисловості  міста  зосереджена  на  підприємствах  переробної  промисловості,
серед  яких  переважає  виробництво  харчових  продуктів,  напоїв  та  тютюнових
виробів. У розрахунку на 1 особу населення обсяг реалізації становив 80,77 тис.
грн. (в області —  11,41 тис. грн.).

Позитивних темпів росту виробництва промислової продукції в порівнянні
з аналогічним періодом минулого року досягли підприємства як добувної, так і
обробної промисловості. 

Добувна промисловість — НГВУ "Чернігівнафтогаз" ПАТ "Укрнафта"  у
2019  році  змінило  негативну  тенденцію  спаду  виробництва  на  позитивну,
наростивши обсяги виробництва на 52,8% в порівнянні з І півріччям минулого
року. 

Підприємство з виробництва тютюнових виробів — ПрАТ "А/Т тютюнова
компанія  "В.А.Т.-Прилуки",  що  виробляє  більше  10  всесвітньовідомих  марок
сигарет, за І півріччя 2019 року виробило 10760 млн. шт. сигарет,  що на 18,3%
більше, ніж за І півріччя 2018 року. 
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Хімічна  галузь  міста  —  ДП  "Пластмас"  ТОВ  ТД  "Пластмас-Прилуки"
працювало стабільно, обсяги виробництва за І півріччя 2019 року в порівнянні з
І півріччям 2018 року зросли на 31,6%.

З  позитивними  показниками  спрацювали  підприємства  легкої
промисловості:
  - ПрАТ "Прилуцька швейна фабрика" спрацювала добре, збільшивши обсяги у
2019 році на 5,8%, що є результатом виходу підприємства на інші ринки збуту
продукції;
  - ТОВ "Прилуцька швейна фабрика "Корона" працювала ефективно, наростивши
обсяги  виробництва  майже  вдвічі  (192,8%).  Підприємство  й  надалі  може
працювати у дві зміни, але головна проблема – відсутність швачок.

Підприємство з іноземними інвестиціями — ТОВ "Алітоні" зменшило свої
обсяги на 10,4%, але за прогнозними даними у липні, серпні вийде на позитивну
тенденцію.  Підприємство  планує  вкласти  значні  інвестиції  у  розвиток
виробництва: планується будівництво нових виробничих цехів, що в подальшому
потребуватиме додатково 200 робочих місць.

Потужне  підприємство  харчової  галузі  Прилуччини  ПрАТ  "Прилуцький
хлібозавод",  яке  має  статус  агропромислового комплексу,  за  підсумками  І
півріччя 2019 року наростило обсяги виробництва продукції на 0,1%.

Машинобудівна галузь — ПАТ "Завод "Будмаш" у І півріччі 2019 року не
вдалося досягти минулорічного показника з виробництва промислової продукції
на 31,9%.

КП "Прилуцька міська  друкарня" Чернігівської  обласної  ради  збільшило
обсяги виробництва продукції на 24,7%.

Міська влада тримає на постійному контролі ситуацію, яка складається на
підприємствах  міста.  Основними  проблемами,  які  на  сьогодні  стримують
розвиток  промислових  підприємств,  є  труднощі  з  реалізацією  продукції
(зменшення  ринків  збуту  та  відсутність  замовлень),  труднощі  з  обіговими
коштами, відсутність кредитування через банківську систему, підвищення цін на
енергоносії, недостача кваліфікованих робітничих кадрів. 

Будівельна діяльність 

Обсяг  виробленої  будівельної
продукції  (виконаних  будівельних
робіт)  підприємствами  міста  за  І
півріччя  2019  року становить  143
млн.  грн.,  що  складає  22%
загального  обсягу  робіт  по
Чернігівській  області.  Будівельники
м. Прилуки  та  м. Чернігів
забезпечили  90,8%  загально-
обласного обсягу виконаних робіт.

За  І  квартал  2019  року  за
рахунок  будівництва  нових
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житлових  будинків  та  розширення  існуючого  житлового  фонду  в  м. Прилуки
прийнято в експлуатацію житла загальною площею 889 м2  (1,9% від загальної
площі  прийнятого  в  експлуатацію  житла  в  області).  Обсяг прийнятого  в
експлуатацію житла порівняно із І кварталом 2018 року збільшився на 149,7%. 

Середньомісячна заробітна плата

У  І  кварталі  2019  року  на  підприємствах,  в  організаціях  та  установах
м. Прилук (з  кількістю найманих працівників 10 осіб і  більше) були зайняті  в
середньому  11571 штатний  працівник,  що  становить  6,4%  всіх  штатних
працівників Чернігівщини. 

Середньомісячна  заробітна  плата
одного  штатного  працівника  по  місту  за
І квартал 2019 року становила 8745 грн., що
на  17,8%  перевищує  середньообласний
показник  (7421  грн.).  В  порівнянні  з
відповідним  періодом  минулого  року
заробітна  плата  зросла  на  25,9%  (по
області –  на 19,1%).

За  розміром  заробітної  плати  у
І кварталі місто Прилуки серед районів і міст
обласного  значення  посідає  2  місце.  Місто
Прилуки  випередив  Варвинський  район  із
середньомісячною  заробітною  платою  у
розмірі 10348 грн. 

Проводиться  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  здійснюється  шляхом
обстежень підприємств, установ та організацій міста спеціалістами відділу праці
управління праці  та соціального захисту населення міської  ради.  За І  півріччя
цього року здійснено 27 обстежень, за результатами яких керівникам надано 115
рекомендацій щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю, з
них 57 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

           
                                                                                                                                                                                                                   3

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 
(розраху
нково)

І кварт. 
2019р.

4005
4729

5243

6284

7585,6

8745

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата, грн.



умовами  праці.  Сторонам  договору  вносяться  рекомендації  щодо  перегляду
положень  колективного  договору,  прийнятих  з  порушенням  трудового
законодавства, збільшення фонду оплати праці відповідно до збільшення обсягів
виробництва,  тощо.  Станом  на  01.07.2019  в  управлінні  зареєстровано  253
колективні договори, що на 2 од. (0,8%) більше, ніж на відповідну дату минулого
року. За звітний період зареєстровано 16 колективних договорів та 24 зміни та
доповнення  до  діючих  колективних  договорів.  Договірним  регулюванням
охоплено 16909 працівників підприємств, організацій та установ міста.

Керівники  підприємств  та  фізичні  особи-підприємці,  які  нараховують
заробітну плату застрахованим особам за основним місцем роботи менше розміру
мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законодавством,  щомісячно
запрошувалися  на  засідання  тимчасової  комісії  з  питань  погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших  соціальних  виплат.  Всього  за  І  півріччя  заслухано  звіти  38  керівників
підприємств, установ та організацій міста та 21 фізичної особи-підприємця.

Спеціалістам  госпрозрахункових  підприємств  надавалася  методична
допомога щодо удосконалення форм та систем організації праці та її оплати.

Проводиться  інформаційно-роз’яснювальна  робота  щодо  економічних  і
соціальних переваг легалізації праці та заробітної плати у світі змін пенсійного
законодавства

 
Діяльність підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг  

   Роздрібний товарооборот  підприємств  роздрібної  торгівлі м.  Прилуки  за
І квартал 2019 року становив 167,3 млн. грн.,  що у порівняних цінах на 1,5%
більше,  ніж  за  І  квартал  2018  року.  Питома  вага  роздрібного  товарообороту
підприємств роздрібної торгівлі міста становить 5,7% до обласного показника. 

У  розрахунку  на  1  особу  населення  обсяг  роздрібного  товарообороту
становив 3,1 тис. грн. (в області — 2,9 тис. грн.).

За  І  квартал  2019  року  обсяг  послуг,  реалізованих  споживачам
підприємствами  сфери  послуг,  становив  67,2  млн.  грн.,  що  становить  4,7%
обласного обсягу.

Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 14 млн. грн., що складає
20,8%  від  загального  обсягу  реалізованих  в  м.  Прилуки  послуг  (Чернігівська
область — 29,1%).
   

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.
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Стан розвитку малого підприємництва
у місті Прилуки характеризується незначним
зростанням за І півріччя 2019 року кількості
юридичних  осіб  (з  297  до  305  осіб)  та
фізичних  осіб-підприємців  (з  2660  до  2684
осіб).  З початку року чисельність фізичних
осіб-підприємців збільшилася на 24 особи,
юридичних –  на 8 осіб. 

На  97  осіб  збільшилася  також
чисельність  зайнятих  в  малому  та
середньому  підприємництві.  Так,  в  секторі
МСП  зайнято  7586  робітників,  включаючи
фізичних осіб-підприємців.  Частка малих та
середніх  підприємств  у  загальному  обсязі
виробленої  продукції  регіону  —  11,2%,
частка  надходжень  від  суб'єктів  МСП  до  бюджетів  усіх  рівнів  —  11,4%.
Надходження  до  міського  бюджету  від  підприємницької  діяльності  за  І
півріччя 2019 року становить 36,8 млн. грн., що на 32% або на 8,9 млн. грн.
більше, ніж за І півріччя 2018 року.

З  метою роз’яснення  податкового  законодавства  та  законодавство  про
застосування  єдиного  соціального  внеску  працівниками  Прилуцької  ОДПІ
протягом  I  півріччя  2019  року  для  суб’єктів  малого  та  середнього  бізнесу
проведено 3 семінари з  питань практичного застосування норм податкового
законодавства,  законодавства з  адміністрування єдиного соціального внеску,
складання звітності, легалізації робочих місць, два брифінги, матеріали щодо
змін в податковому законодавстві розміщено по телебаченню (8) та  на сайті
(33).

За  I  півріччя  2019  року  фахівцями  Прилуцької  міськрайонної  філії
Чернігівського ОЦЗ проведено 6 семінарів з основ підприємницької діяльності та
з орієнтації населення на підприємництво, в яких взяли участь 59 жителів міста, з
них: 22-молодь віком  до 35 років, 6- учасники АТО, 7- особи з інвалідністю.

На  семінарах  безробітні  ознайомилися  з  послугами,  які  надає  служба
зайнятості  щодо  започаткування  власної  справи,  отримали  інформацію  з
питань самозайнятості  та вибору бізнес-ідеї для організації  підприємницької
діяльності. 

До проведення профінформаційних семінарів "Як розпочати свій бізнес?"
запрошувався юрист Центру підтримки підприємництва.

У I  півріччі  поточного року одноразова  виплата  допомоги для відкриття
власної справи не надавалась.

Станом  на  01.07.2019  року  продовжується  підприємницька  діяльність
підприємницею,  яка  відкрила  власну  справу  у  III  кварталі  2018  року  за
допомогою служби зайнятості.

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
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господарювання  з  юридичних  і  бухгалтерських  питань, надають  практичну
допомогу, проводять практичні навчання користуванню електронними сервісами.  

За І півріччя 2019 року фахівці ЦПП  надали  958 консультацій, в т.ч. 252
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) – 249;
✔ з питань перевірок (в т.ч. правила торгівлі) – 167;
✔ про декларування – 184;
✔ інші питання господарчої діяльності (в т.ч. орендні, договірні відносини,

торгівля підакцизними товарами) – 132.
При цьому надано практичну допомогу з питань  реєстрації, перереєстрації,

зміни видів діяльності та припинення діяльності – 268.
Надані консультації в рамках кейс-менеджменту МРЦЗ для новостворених

ФОП – 10.
Розроблено та поширено серед підприємців власну друковану продукцію

(роздатковий матеріал) в кількості 305 примірників. Проводилось 30 практичних
навчань  користуванню  електронними  сервісами  для  72  осіб.  Матеріали  про
тенденції  розвитку  підприємництва,  роз’яснення  законодавства,  конкурсні
відбори інноваційних проектів висвітлюються в ЗМІ. 

Продовжено роботу в Проекті "Активізація малого та середнього бізнесу в
прикордонних  регіонах  України  –  Білорусі"  по  Програмі  транскордонного
співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC):
–  участь в організації та проведенні 5-ї міжсекторальної зустрічі:  транспортні
послуги, в рамках проекту  м. Славутич;
–  участь в навчальному модулі № 2, в рамках Проекту , м. Гомель;
–  участь в навчальному модулі № 3, в рамках Проекту , м. Чернігів;
–  участь в проведенні підсумкової конференції в рамках Проекту, м. Чернігів.

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.  

У  рамках  реалізації  заходів  Обласної
Програми  розвитку  малого  і  середнього
підприємництва на 2017-2020 роки, 20 червня
в сесійній залі міської ради відбувся семінар
для  суб’єктів  малого  і  середнього
підприємництва міста Прилуки, Прилуцького
та  сусідніх  з  ним  районів  (Ічнянського,
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Талалаївського,  Срібнянського та Варвинського) на тему: "Підтримка місцевих
товаровиробників".                                                                              

Сфера надання адміністративних послуг

Міськрайонний  Центр  надання
адміністративних послуг міської ради -
це постійно діючий робочий орган При-
луцької  міської  ради,  в  якому  надаю-
ться  адміністративні  послуги  шляхом
взаємодії  з  суб’єктами  надання
адміністративних послуг.

Протягом І півріччя  2019 року до
відділу  адміністративних  послуг
міської ради надійшло 21920 письмових
звернення  від  суб’єктів  господарської
діяльності  (юридичних  та  фізичних
осіб) та громадян міста та району. 

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

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

земельного кадастру;
- надання відомостей з Державного земельного кадастру;
- видача довідок про склад сім'ї.
Державні  реєстратори  речових  прав  на  нерухоме  майно  відділу

адміністративних послуг надають послуги  у сфері державної реєстрації речових
прав  на  нерухоме  майно.  За  підсумками  І  півріччя  2019  року  державними
реєстраторами  речових  прав  на  нерухоме  майно  прийнято  та  виконано
5319  звернень  щодо  реєстрації  речових  прав.  Так,  до  місцевого  бюджету
було  перераховано 534620 грн.,  до  державного  бюджету  було  перераховано
4600 грн. 

За  І  півріччя  за  проведенням  державної  реєстрації  юридичних  осіб,
фізичних  осіб-підприємців  було  зареєстровано  368  звернень,  до  місцевого
бюджету  було  перераховано  35800  грн.,  до  державного  бюджету  було
перераховано 5680 грн.

Так,  за  І  півріччя  2019  року  посадовими  особами  відділу
адміністративних  послуг  було  прийнято  та  виконано  2144  звернення  щодо
реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання, внесення змін у дані щодо
реєстрації  місця  проживання.  До  місцевого  бюджету  за  надання
вищезазначеної послуги перераховано 58316,80 грн.

Також,  в  Міськрайонному  центрі  надання  адміністративних  послуг
надаються адміністративні послуги щодо державної реєстрації земельної ділянки
з видачею витягу  з  Державного земельного  кадастру та  надання відомостей з
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Державного  земельного  кадастру  шляхом  звернення  до  центру  надання
адміністративних  послуг  міської  ради  з  подальшою  передачею  до
Міськрайонного  управління   у  Прилуцькому районі  та  м.  Прилуки Головного
управління  Держгеокадастру  Чернігівської  області.  Кошти,  за  послуги,  які
надаються кадастровим реєстратором, а саме за надання витягів з Державного
земельного  кадастру  також  зараховуються  до  місцевого  бюджету.  Так  за  І
півріччя 2019 року було 5273 звернення та перераховано коштів  до місцевого
бюджету 154261,32 грн.

Центр надання адміністративних послуг надає паспортні послуги. Відділом
адміністративних послуг було видано паспортів: громадянина України в формі
ІD-картки 57 шт. та паспортів громадянина України для виїзду за кордон 205 шт.
До місцевого бюджету було перераховано  82809,02 грн., до державного бюджету
було перераховано 35489,58 грн.

За І півріччя 2019 року до відділу адміністративних послуг надійшло 7034
звернення  стосовно  видачі  довідок  про  склад  сім’ї.  Видача  цих  довідок  є
безкоштовною послугою.

Відповідно  до  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  №157  від  22
квітня 2019 року з  2 травня 2019 року відділ адміністративних послуг міської
ради  почав  надавати  ще  одну  адміністративну  послугу,  це  реєстрація  актів
цивільного стану. Наразі звернень за наданням цієї адміністративної послуги не
було.

Всього  до  місцевого  бюджету  за  адміністративні  послуги,  надані
посадовими  особами  відділу  адміністративних  послуг  у  І  півріччі  2019  року
перераховано суму 845 748,82 грн., що на 70,9 % більше, ніж за І півріччя 2018
року (494 855,80 грн.). 

Також, міською радою було подано заявку для участі в програмі Ю-лід з
Європою, щодо модернізації ЦНАП.

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

 
    Ринок праці

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

Кількість  безробітних,  що  перебували  на  обліку  у  службі  зайнятості
протягом  І  півріччя  2019  року,  у  порівнянні  з  минулорічним  показником,
зменшилась на 20 осіб і становила 911 безробітних. Серед них 565 осіб – жінки,
314 безробітних – молодь віком до 35 років. 
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Станом на 1 липня 2019 року на обліку у Прилуцькій міськрайонній філії
Чернігівського  ОЦЗ  перебували  462  безробітних  мешканця  міста  (на  11  осіб
менше ніж на 1 липня 2018 року), серед яких 48% складали особи, які займали
робітничі  місця,  43%  –  займали  посади  службовців  і  решта  9%  –  особи  без
професії. 

Чисельність  громадян,  працевлаштованих  за  направленням  служби
зайнятості протягом І  півріччя 2019 року, становила 169 безробітних. Середня
тривалість пошуку роботи становила 127 днів, рівень працевлаштування становив
18%. Шукачі роботи здебільшого працевлаштовані в таких сферах економічної
діяльності, як переробна промисловість,  торгівля та надання послуг. 

 Кількість вакансій, поданих роботодавцями до служби зайнятості протягом
І півріччя 2019 року становила 1970. Станом на 1 липня 2019 року у базі даних
служби  зайнятості  243  актуальні  вакансії.  Насамперед  роботодавцям  потрібні
кваліфіковані  робітничі  кадри.  За  розмірами  запропонованої  заробітної  плати
33%  вакансій  мали  мінімальну  заробітну  плату,  63%  –  від  мінімальної  до
середньої заробітної плати регіону і  решта, лише 4% – вище середньої заробітної
плати.

Особлива увага при працевлаштуванні звертається на осіб, що потребують
соціального захисту і не можуть на рівні конкурувати на ринку праці. Протягом
січня–червня 2019 року на обліку у філії перебували 404 безробітних осіб квотної
категорії. З них за допомогою служби зайнятості роботу знайшли 58 осіб.

Пріоритетним  напрямком  роботи  центру  зайнятості  є  надання  адресних
соціальних послуг людям з інвалідністю. Їм забезпечено вільний доступ до всіх
джерел інформації, якими володіє служба зайнятості, надання широкого спектру
соціальних  послуг,  зокрема  щодо  підбору  підходящої  роботи,  професійної
орієнтації,  професійної  підготовки.  Протягом  І  півріччя  2019  року  статус
безробітного мали 60 громадян цієї категорії, з них 5 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 32 безробітних.

З  метою  професійно  зорієнтувати  учнів  загальноосвітніх  шкіл  у  виборі
майбутньої  професії,  дати  їм  можливість  детальніше  ознайомитися  з
навчальними  закладами  та  спеціальностями,  за  якими  ведеться  підготовка
фахівців, а також у безпосередньому спілкуванні з представниками і студентами
цих  закладів  отримати  відповіді  на  запитання,  що  цікавлять  майбутніх
абітурієнтів, 22 березня 2019 року  на базі Прилуцького професійного ліцею було
проведено  масовий  профорієнтаційний  захід  для  учнівської  молоді  "Ярмарок
професій”.  На ярмарок   були запрошені представники 25  навчальних закладів
різних рівнів акредитації та учні 9-11 класів шкіл міста та району. 
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Протягом січня-червня 2019 року фахівці служби зайнятості продовжували
проводити  роботу  щодо  розгортання  активних  форм  сприяння  зайнятості
населення,  зокрема,  шляхом  організації  громадських  і  тимчасових  робіт,  як
доступного виду тимчасової  трудової  діяльності  для незайнятого населення та
безробітних у період пошуку роботи.

На 2019 рік для організації громадських робіт місцевим бюджетом виділені
кошти  у  сумі  182,66  тис.  грн.,  передбачені  для  інформування  населення  про
порядок отримання субсидій та роботою з документами. З управлінням праці та
соціального захисту населення Прилуцької міської ради укладено 4 договори про
спільну діяльність з організації оплачуваних громадських робіт на участь в них
30 осіб.

Фахівцями  служби   зайнятості  проведено  11  семінарів  з  орієнтації  на
тимчасові та громадські роботи, участь в яких взяли 80 осіб. Всього протягом
І  півріччя  2019  року  в  тимчасових  та  громадських  роботах  взяли  участь  53
безробітних жителя міста.

 З  метою інформування мешканців району про послуги,  які  надає служба
зайнятості, ознайомлення з актуальними вакансіями на ринку праці, проведено 12
Днів відкритих дверей служби зайнятості за участю 183 жителів міста, 4 семінари
для молоді за участю 35 осіб, 25 семінарів "Легальна зайнятість” –  234 учасника. 

 Для широкого інформування населення щодо отримання роботи, протягом
І півріччя 2019 року проведено 2 ярмарки вакансій та 19 міні-ярмарок вакансій,
2 презентації роботодавця та 1 презентація робітничих професій.

Фахівці служби зайнятості  провели 19 семінарів за участю 291 роботодавця
міста та району з метою вирішення проблеми зайнятості населення, в тому числі
осіб  з  інвалідністю  шляхом  працевлаштування  з  виплатою  компенсації
роботодавцю  розміру  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове  державне
соціальне  страхування  за  рахунок  коштів  Фонду  загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття.

З метою забезпечення підтримки громадян, які переселяються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції,
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  січня-червня 2019 року на обліку у службі зайнятості перебували
10 осіб з числа громадян, які переселяються з АР Крим, Донецької і Луганської
областей  на  територію  міста,  6  осіб  отримали  статус  безробітного.
Працевлаштована за сприяння служби зайнятості  1 особа.  Для інших ведеться
пошук роботи відповідно до освіти, досвіду роботи та їхніх побажань.

Підтримка  демобілізованих  учасників  антитерористичної  операції  у  їх
соціальній адаптації до мирного життя – одне з пріоритетних завдань сьогодення.
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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 1 півріччя 2019 року  на обліку в Прилуцькій МРФ Чернігівського
ОЦЗ перебували 33 військовослужбовця з числа учасників АТО, які мешкають на
території міста, 30  отримали статус безробітного, 2 особи працевлаштовані.

Пенсійне забезпечення населення

Протягом  І  півріччя  2019  року  до  бюджету  Прилуцького  об’єднаного
управління Пенсійного фонду  надійшло власних коштів – 20601,7 тис. грн.

Рівень виконання власних доходів становив 105,9% до плану. 
За І півріччя 2019 року профінансовано потребу в коштах на виплату пенсій

та допомог у повному обсязі. 
На  обліку  в  управлінні  перебуває  37297  пенсіонерів.  За  звітний  період

спостерігалась  позитивна  динаміка  потреб  в  коштах  на  виплату  пенсій  та
допомог. Середній розмір нарахованих пенсій станом на 01.07.2019 року складає
2699,50 грн. 

Протягом  6  місяців  2019  року  призначено  722  нових  пенсій.  Проведено
2338  поточних  перерахунків,  в  тому  числі  516  перерахунків  пенсій  з
урахуванням стажу роботи. 

Загальна  сума  заборгованості  до  управління  по  платежах,  контроль  за
погашенням яких  здійснюють органи ПФ, збільшилась до 01.01.19  на 126,0 тис.
грн. і станом на 01.07.2019 р. становить 13932,1 тис. грн. Заборгованість зі сплати
страхових внесків  зменшилась  на  17,2  тис.  грн.  та  становить  2200,7  тис.  грн.
Заборгованість із відшкодування пільгових пенсій становить 11731,4 тис. грн., що
на 143,2 тис. грн. більше,  ніж на початок року.  

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

Станом  на  01.07.2019  заборгованість  по  даному  підприємству  становить
10409,5 тис.грн.(74,7%) в т.ч. заборгованість із відшкодування пільгових пенсій –
9322,6 тис.грн. 

Прилуцьким об'єднаним управлінням вживалися заходи щодо зменшення
заборгованості  із  сплати  внесків:  посадових  осіб  підприємств–боржників
викликають на кожне засідання комісії  з  питань погашення заборгованості  по
заробітній  платі,  пенсій,  стипендій  та  інших  соціальних  допомог  для
заслуховування звітів керівників–боржників до управління. Так, з початку року
направлено матеріалів, в кількості 7. В результаті  вжитих заходів до  боржників,
погашено  заборгованість  3  підприємствами  повністю,  3  –  частково  на  суму
32,7  тис.  грн.  Станом  на  01.07.2019  примусовому  виконанню  підлягає
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866,44 тис. грн. в т.ч. виконавчих документів на стягнення боргу по страхових
внесках  на  суму  315,6  тис.  грн. та  виконавчих  листів  суду  на  стягнення
заборгованості по пільгових пенсіях на суму 550,84 тис. грн. Надійшло коштів від
заходів примусового стягнення 16,9 тис. грн.

Протягом І півріччя 2019 року управлінням підготовлено матеріалів на суму
89,5  тис.  грн.  щодо  стягнення  заборгованості  по  відшкодуванню  витрат  на
виплати та доставку пільгових пенсій в судовому порядку.

З  метою  контролю  за  станом  примусового  стягнення  з  початку  року
спеціалістами  управління  здійснено  ознайомлення  з  26  виконавчими
провадженнями за виконавчими документами на користь управління.

Щомісячно  всім  керівникам  підприємств-боржників  до  управління
направлялися  листи,  в  яких  зазначаються  періоди  не  зарахованого  стажу
працівникам підприємств.

Станом на 01.07.2019 року видано довідок для призначення та перерахунку
пенсій 1411 пенсіонерам.

Управлінням постійно проводиться роз'яснювальна робота серед населення
щодо отримання пенсій через поточні рахунки в банківських установах. Станом
на 01.07.2019 року пенсії через поточні рахунки банківських установ одержують
23665 осіб або 63,4% до загальної чисельності отримувачів  пенсій.

Управлінням фонду проводиться роз’яснювальна робота з  платниками та
населенням міста та району. Так, за І півріччя 2019 року проведено 36 зустрічей в
трудових  колективах,  14  зустрічей  з  населенням  та  12  виїзних  прийомів,
опубліковано 13 статей на сторінках засобів масової інформації. 

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.

Протягом  січня-червня  2019  року  до
управління  праці  та  соціального  захисту
населення  міської  ради  звернулося  3497
мешканців міста для призначення і  виплати різних видів допомоги. За звітний
період за призначенням субсидії на житлово-комунальні послуги, тверде паливо
та скраплений газ звернулось 10418 осіб. Із них комісією розглянуто 2520 справ.

В Державному автоматизованому реєстрі  пільговиків станом на 01 липня
2019  року  перебувало  17614  мешканців  міста  пільгових  категорій.  На
відшкодування  пільг  за  житлово-комунальні  послуги  використано  кошти  на
загальну суму 18212,8 тис. грн. 

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

202 особи отримали допомогу на суму 243,1 тис. грн.;
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•  "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  36  особам  з
інвалідністю по зору та 468 учасникам АТО на суму 993,6 тис. грн.;

•  "Забезпечення  санаторно-курортним  лікуванням  учасників  антите-
рористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО на 2016-
2020 роки" 3 особи отримали путівки на суму 26,2 тис. грн.;

•  "Забезпечення  санаторно-курортним  лікуванням  осіб,  які  постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи 2  категорії  на  2018-2020  роки"  2  особи
отримали путівки на суму 19,0 тис. грн.;

•  "Фінансування пільг на оплату послуг зв’язку,  компенсації  за  пільговий
проїзд окремих категорій громадян та інших пільг з міського бюджету на 2019
рік":

–  пільги на капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир громадян
35 особам виплачені кошти на суму 175,0 тис. грн.;

–  пільги на послуги зв’язку 1400 осіб отримали кошти в сумі 256,5 тис. грн.;
–  компенсацію перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян

автомобільним  транспортом  загального  користування  –  відшкодовано
перевізникам 480,7 тис. грн.;

–  компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним
транспортом – відшкодовано підприємству 129,2 тис. грн.;

–   компенсацію  за  пільговий  проїзд  учасникам  ліквідації  аварії  на  ЧАЕС  -
1,1 тис. грн. виплачено пільговикам.

Відповідно до постанови КМУ № 719 від 19.10.16 "Питання забезпечення
житлом  деяких  категорій  осіб,  які  захищали  незалежність,  суверенітет  та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" відповідною Комісією
нарахована компенсація на придбання житла учаснику АТО в сумі 878,6 тис. грн. 

Відповідно до постанови КМУ № 214 від 28.03.18 "Питання забезпечення
житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших
держав, а також членів їх сімей" за рахунок виплаченої компенсації на придбання
житла (825,7 тис. грн.) забезпечено житлом особу з інвалідністю внаслідок війни. 

Станом на 01.07.2019 на обліку в управлінні праці та соціального захисту
населення  міської  ради  перебувала  491  особа,  яка  переміщена  з  районів
проведення АТО або тимчасово окупованих територій України. За І півріччя 2019
року призначена щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам
для  покриття  витрат  на  проживання,  в  тому  числі  на  оплату  житлово-
комунальних послуг 124 особам на суму 1156,7 тис. грн.

В управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  Прилуцької  міської
ради проводиться робота по підвищенню стандартів життя людей з особливими
потребами. 
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Оздоровлено  в  санаторно-курортних  закладах  у  І  півріччі  2019  року  31
особу. Із них 5 осіб за кошти міського бюджету на суму 45,2 тис. грн. 

У  звітному  періоді  153  особи  з  інвалідністю  одержали  357  засобів
реабілітації на суму 1102,7 тис. грн. 

В  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  Прилуцької  міської
ради постійно звертається увага на соціальний захист учасників АТО. Станом на
01.07.2019 їх перебувало на обліку 468 осіб.

Протягом  звітного  періоду  4  учасники  АТО  оздоровлено  в  санаторно-
курортних  закладах.  З  них,  за  кошти  міського  бюджету  3  особи  на  суму
26,2 тис. грн.

Забезпечено безоплатне поховання 4 померлих (загиблих) учасників АТО на
суму 9,9 тис. грн. 

Одноразову допомогу членам загиблих учасників АТО виплачено 3 особам
на суму 1321,5 грн. 

За  І  півріччя  поточного  року  виплачено  одноразову  допомогу  9  особам,
звільненим з строкової служби, на суму 25,5 тис. грн.

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

Територіальний центр в І півріччі 2019р. надав послуги 1381 особі. Із них:
відділення  соціальної  допомоги  вдома  –  688  особам,  відділення  денного
перебування – 178 особам, відділення організації надання адресної натуральної та
грошової допомоги –  811 особам (515 особам виключно даним відділенням).

На утримання територіального центру в І півріччі 2019р. було використано
3140,9 тис. грн. –  загального фонду бюджету, що становить 100% від потреби.
Надійшло спонсорської грошової  допомоги на  суму 1,1 тис.  грн.  та  у вигляді
натуральних  надходжень  на  суму  16,9  тис.  грн.  Протягом  звітного  періоду
установою надавались платні послуги. Кошти від власних надходжень становлять
95,4 тис. грн.

В Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок” дітям
надається комплексна соціально-педагогічна, психологічна, медична, фізична та
інші види реабілітації.  

В центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок” за звітний
період проходило реабілітацію 80 дітей,  в  тому числі  14  дітей з  інвалідністю
підгрупи  А.  Відраховано  за  сімейними обставинами  19  дітей.  Закінчили  курс
реабілітації 22 дітей. На даний час проходить реабілітацію 39 дітей. 
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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, рефлекторно-навантажувальний пристрій типу "Гравістат".

Для  розвитку  творчих  здібностей  в  центрі  працюють  гуртки:  "Бісерне
сяйво",  "Чарівні  намистинки",  гра  на  гітарі  "Чарівні  струни" та  "Інформаційні
технології". Заняття проводять педагоги ЦТДЮ та музичної школи. 

На  утримання  центру  реабілітації  було  використано  із  загального  фонду
бюджету 1521,2 тис. грн., що становить 100% від потреби. В І півріччі поточного
року  отримано кошти  гранту  посольства  Німеччини  для  придбання
реабілітаційного обладнання на суму 210,0 тис.  грн.  та  благодійну натуральну
допомогу на суму 2,97 тис. грн. 

Підтримка сімей, дітей 

Службою  у  справах  дітей  міської  ради  до  Міжнародного  Дня  сім'ї,
Міжнародного Дня захисту дітей проведено інформаційно-роз'яснювальні акції,
спрямовані  на  популяризацію в  місті  сімейних форм влаштування дітей-сиріт,
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування.  В  засобах  масової  інформації
постійно висвітлюються питання щодо соціально-правового захисту дітей. 

Протягом  І  півріччя  2019  року  5  дітей  набули  статусу  "дитини-сироти",
"дитини,  позбавленої  батьківського  піклування".  Жодна  дитина  не  була
влаштована до інтернатних закладів.  

На  даний час  в  місті  функціонує  4  дитячі  будинки сімейного  типу та  8
прийомних  сімей,  в  яких  проживає  41  дитина,  яка  втратила  батьківське
піклування. 

У місті  запроваджено послугу з  патронату над дитиною. До патронатної
родини влаштовано 2 дітей, які були відібрані у матері, що неналежним чином
виконувала батьківські обов'язки.

 Демографічна ситуація 

    За оцінкою, на 1 червня 2019 року чисельність наявного населення в
м.  Прилуках  становила  53855  осіб.  З  початку  року  кількість  жителів  міста
зменшилася на 312 осіб. Розмір природного скорочення становив 281 чол. або
90%, міграційного — 31 чол. або 10%. 

За  січень-травень  2019  року  в  місті  на  світ  з’явилися  119  немовлят,
померло  — 400  чоловік. Кількість  випадків  прибуття  за  січень-травень  по  м.
Прилуки становить 260 од., випадків вибуття –  291 од.
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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.

На  утримання  закладу  КНП  "Прилуцька  центральна  міська  лікарня"  за
І  півріччя  2019  року  було  фактично  використано  бюджетних  коштів  26  млн.
562,7  тис.  грн.  (місцевий  бюджет  –  26112,5   тис.  грн.,  державна  субвенція
16096,43 тис.  грн.).  З  них  видатки на  заробітну плату становлять  77,4% всіх
коштів.  На  заробітну  плату використано  –  20  млн.  548,04 тис.  грн.  (місцевий
бюджет  6669,1 тис. грн., державна субвенція 13878.9 тис. грн.).

Видатки  на  енергоносії  становлять  13,5%,  на  харчування  –  2,6%,    на
медикаменти – 1,5%  всіх кошторисних призначень.

За І півріччя 2019 року на безкоштовне та пільгове амбулаторне лікування
хворих було використано 88,2 тис. грн. (виключно кошти місцевого бюджету). 

На  забезпечення  хворих  на  нецукровий  діабет  витрачено  20,2  тис.  грн.
коштів  місцевого бюджету.

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

Станом  на  теперішній  час  підприємством  укладено  42432  декларацій  з
мешканцями м. Прилуки. З  01 січня  2019 року  укладено  угоду  з  НСЗУ.

З квітня  2019  року  лікарі  ЗПСМ виписують  е-рецепти  по УП "Доступні
ліки".  Рецепти  виписуються  через  МІС  згідно  клінічних  настанов.  НСЗУ  в
коштах на ліки заклад не обмежує.

Міською цільовою Програмою "Медико-соціальне забезпечення пільгових
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та  соціально  незахищених  верств  населення  на  2019  рік"  передбачено  на
первинну  медичну  допомогу  710  000  тис.  грн.  на  відшкодування  лікарських
засобів пільговим категоріям населення міста в разі амбулаторного лікування. За
І півріччя 2019 року  було виписано 3428 рецептів .

Матеріально-технічне  забезпечення  КНП  "Прилуцька  центральна  міська
лікарня" у І півріччі 2019 року:

–  за  кошти  спеціального  фонду  місцевого  бюджету  було  придбано
обладнання та апаратури на загальну суму – 2855,7 тис. грн.: 

 апарат ШВЛ – 649,0 тис. грн.;
 стіл операційний – 120,0 тис. грн.;
 лапараскопічна стійка – 2086,7 тис. грн.;  
 
–   за  кошти  спеціального  фонду  лікарні  було  придбано  обладнання  та

апаратури на загальну суму – 43,47  тис. грн.:
 центрифуга – 7,35 тис. грн.;
 комп’ютерне обладнання – 28,37 тис. грн.;
 холодильник – 7,75 тис. грн.

 
 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  01.07.2019 року  створено  50 об'єднань  співвласників
багатоквартирних будинків. 

 Управління ЖКГ здійснює регулювання взаємовідносин по виробництву і
реалізації житлово-комунальних послуг, розвиває систему надання даного виду
послуг  на  конкурсній  основі,  бореться  за  підвищення  платоспроможності
підприємств житлово-комунального господарства та забезпечення їх беззбиткової
діяльності шляхом впровадження економічно обґрунтованих тарифів та зниження
собівартості послуг за рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій.
   З  метою  поліпшення  технічного  стану  водопровідно-каналізаційного
господарства,  централізованого  теплопостачання,  згідно  плану  капітального
ремонту по цехам КП "Прилукитепловодопостачання" за  І півріччя 2019 року
було виконано капітального та поточного ремонту на суму 919,78 тис. грн.  

     По дільниці теплопостачання:
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 З початку 2019 р. виконано заміну  239 метрів теплових мереж.  Вартість
робіт  91,938 тис. грн. 

 Виконані  роботи  по  облаштуванню  засобами  дистанційної  передачі
даних  комерційні  вузли  обліку  природного  газу  на  котельні  по
вул. Пирятинській 6. Вартість робіт  9,531 тис. грн.

 Встановлена   погодозалежна   автоматика  на  котельні  по
вул. Тургенєва 40. Вартість робіт 5,361 тис. грн.

 Проводяться роботи по реконструкції  котельні по вул. Саксаганського,
9А. З початку року виконано робіт на суму 63,644 тис. грн. Загалом по котельні
виконано робіт на суму 624,02 тис. грн.

 Виконаний ремонт котельні по вул. 1 Травня 73А  загальною вартістю
33,0 тис. грн.

 Виконана  заміна  теплових  лічильників  в  4  житлових  будинках  на
загальну суму 62,911 тис. грн.  

По дільниці водопостачання:
З  початку  2019  року  виконано  заміну  125  м   водопровідних   мереж.

Вартість робіт  6,25 тис. грн. 
➢ Встановлено  огородження  території   водоканалу  (130  метрів)   та

виконано заміну воріт.  Вартість робіт 145,8 тис. грн. 
➢ Виконано  асфальтування  по  вул.  Пирятинській   площею  30  кв.  м.

Вартість робіт 16,24 тис. грн.
➢ Ліквідовано 95 порива на водопровідних мережах. 
➢ Відремонтовано 11 пожежних гідрантів.
➢ Відремонтовано та  замінено запірної арматури – 11 шт.
➢ Відремонтовано колонок – 42 шт. 
➢ Виконано ремонт колодязів – 5 шт.
➢ Накрито колодязів – 21 шт. 
По дільниці водовідведення:
З  початку  2019  року  виконано  заміну  17,5  м   каналізаційних   мереж.

Вартість робіт  15,70 тис. грн. 
 Встановлено  огородження  території  очисних  споруд  протяжністю  130

метрів.  Вартість виконаних робіт становить 15,4 тис. грн.
 Виконано  ремонт  покрівлі  на  КНС №12 очисних споруд 138  кв.м.  на

загальну суму 28,88 тис. грн.
 Ліквідовано 6 порива на каналізаційних мережах. 
 Відремонтовано 12 насосів. 
 Відремонтовано 18 засувок. 
 Відремонтовано колодязів – 57 шт.
 Очищено колодязів – 41 шт.
 Накрито колодязів – 31 шт.
 Усунено підпорів –765.

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
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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  бордюрів,  дерев,  стовпів,  прибиранню  підвальних  приміщень,
дератизації в будинках, ремонту панельних швів і таке інше.

Станом  на  01.07.2019  року  на  обслуговуванні  перебуває  266  житлових
будинків,  загальною  площею  519,4  тис.кв.м.  Число  абонентів  складає  10894.
Рівень  оплати  мешканцями  станом  на  01.07.2019  року  складає  87  %.
Заборгованість  по  населенню  складає  3 754  821,67  грн.  Середньооблікова
кількість штатних працівників на підприємстві складає 135 чоловік.

Станом на 01.07.2019  року  виконано такі роботи:  
• ремонт м’якої покрівлі – на 24 житлових будинках згідно плану заходів

та на 5 житлових будинках додатково;
• ремонт шиферної покрівлі на 4 будинках згідно плану заходів та на 1

будинку додатково ;
• ремонт вимощення виконано біля 1 будинку; 
• ремонт входу у підвальні приміщення у 2 будинках згідно плану заходів

та у 2 будинках додатково; 
• ремонт  тамбурів,  козирків  у  1  будинку  згідно  плану  заходів  та  у  4

будинках додатково;
• ремонт  під'їздів у 14 житлових будинках згідно плану заходів та  у 3

житлових будинках додатково; 
• фарбування зовнішніх газопроводів на 3 житлових будинках згідно плану

заходів та  у 8 житлових будинках додатково; 
• ремонт та улаштування лавочок виконано повністю відповідно до плану

заходів та біля 4 житлових будинків додатково;
• ремонт цокольної частини біля 1 житлового будинку;
• ремонт  системи  ливневого  водовідведення  на  2  житлових  будинках

згідно плану заходів та 2 житлових будинках додатково; 
• ремонт систем електрозабезпечення 116 будинків; 
• перевірено  21044  димових  та  вентиляційних  каналів,  згідно  існуючих

графіків, у 268 будинках; 
• ремонт панельних швів проведено у 1 будинку; 
• скління вікон сходових клітин у 4 будинках, відповідно до плану заходів;
• ремонт  вхідних дверей  у  5  будинках  виконано  повністю згідно  плану

заходів та у 2 будинках додатково ; 
• ремонт східців у 3 будинках відповідно до плану заходів ; 
• ремонт оголовків димовентиляційних каналів 1 житлового будинках;
• ремонт  тріщин та швів на фасадах  на 1 житловому будинку; 
• обслуговування внутрішньобудинкових систем у 8 житлових будинках та

у 4 житлових будинках додатково.
         Станом на 10.07.2019 року викошено 209 888 кв.м. прибудинкової території.

Комунальне підприємство "Послуга" працювало над поліпшенням якості
послуг, що надаються. За І півріччя 2019 року перезаключено договорів на вивіз
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сміття  з  мешканцями  міста  в  кількості  20181,  кількість  споживачів  житлово-
комунальних послуг 44106  чоловік.  Заключено  116  договорів  на  вивіз  ТПВ з
підприємствами та організаціями міста.

За І півріччя 2019 року підприємство надало послуги по благоустрою міста:
➢ вивіз вуличного сміття та захоронення – 1141,1 тис. грн.;
➢ розчистка вулиць міста від снігу,землі та листя – 610,3 тис. грн.;
➢ посипання  ПСС – 15,1 тис. грн.;
➢ завантаження та перевезення ПСС – 12,5 тис. грн.;
➢ використано ПСС – 307,4 тонн – 157,4 тис. грн.;
➢ поливання вулиць міста солоною водою – 73,4 тис. грн.;
➢ ручне прибирання вулиць міста –  1500,6 тис. грн.;
➢ ліквідація стихійних сміттєзвалищ (36 шт.) –  56,8 тис. грн.;
➢ роботи малярні –  58,4 тис. грн.

          Проблемним питанням для КП "Послуга” є несвоєчасна оплата населенням
за надані послуги, неповне охоплення населення договорами.
       
   Комунальним   підприємством   "Міськсвітло"  проведено   заміну
електричних  ламп  по  вулицях  міста  в  кількості  1475  шт.,  на  світлофорних
об’єктах  –  1073  шт.  На  освітлення  вулиць  міста  використано  422395  кВт/год
електроенергії , на світлофорних об’єктах 21066 кВт/год.

Модернізація  зовнішнього  освітлення:  вул. Молодіжна,  вул. Спартака,
вул. Б.Носенка  (над  яром  та  під  яром),  вул. Ярмаркова  (біля  гаражів),
пров. Михайлівський,  вул. Лохвицька,  вул. Ладанська,  вул. Земська  (від
вул. 1Травня  до  залізничного  полотна),  територія  ЗОШ  I-III ст.  .№9,  Парк
жертвам  фашизму,  Парк  О.Кошового,  вул. Шкоропада,  вул. Гоголя,
вул. Ю.Коптєва,  вул. Котляревського,  2-й  пров. Пушкіна,  вул. Квітнева,
вул. Житня (від  вул. Костянтинівської  до  вул. Богунського),  вул. Міхновського,
1-й  пров. Боброва,  2-й  пров. Боброва,  вул. Герцена,  пров. Волошинівський,  2-й
пров. 1  Травня,  вул. Б.Носенка  (дитячий  майданчик),  вул. Житня  (від
вул. Костянтинівської  до  1-го  пров. Коцюбинського,  пров. Іподромний,
пров. Оранжерейний.

Проведено  ремонт  та  заміна  лічильників  щитів  обліку  зовнішнього
освітлення  в  кількості  54  штук.  Проведено  обслуговування  та  ремонт
світлофорних об’єктів по місту, ревізію та чистку контролерів на світлофорних
об’єктів.

Проведені ремонтні роботи на Центральній площі. 
Розкряжовані повалені дерева (в аварійних ситуаціях,  складних погодних

умовах) в кількості 29 штук, видалено аварійні та сухостійні дерева в кількості
154 штук. 

Проведена санітарна обрізка дерев та кущів на Центральному  кладовищі,
на кладовищі в районі 3-го магазину, по вул. Гвардійській, вул. Київській, в парку
Шевченка.

В зоні відпочинку біля р.Удай проведена зрізка кущів, кронування дерев,
косіння трави.

Встановлено світлофорний об'єкт по вул. Гвардійській.
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Капітальне будівництво

        У І півріччі 2019 року було здійснене фінансування наступних видів робіт та
об'єктів капітального будівництва на загальну суму 4 061 308,38 грн.:

➢ капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  проїзної  частини  вул. Житня
(від вул. Богунської до вул. Костянтинівської) – 122`949,59 грн.;

➢ будівництво  зовнішньої  водовідвідної  мережі  перехрестя  вул.  Боброва,
вул. Густинська — 1`324`649,39 грн.;

➢ технічний  нагляд  за  якістю  робіт  по  об'єкту:  "Капітальний  ремонт
дорожнього  покриття  проїзної  частини  вул.  Житня  (від  вул.  Богунської  до
вул. Костянтинівської) м. Прилуки Чернігівської області" –  50`358,00 грн.; 

➢ капітальний ремонт (заміна вікон) гімназії №5 по вул. Вокзальній, 22 —
697`310,00 грн.;

➢ виготовлення ПКД по об'єкту: "Капітальний ремонт дорожнього покриття
проїзної частини вул. Костянтинівської (від вул. Вокзальної до вул. Гімназичної)
в м. Прилуки Чернігівської області" – 60`000,00 грн.;

➢ виготовлення ПКД по об'єкту: "Капітальний ремонт дорожнього покриття
проїзної частини вул. Київської (від вул. Котляревського до Андріївського ринку)
в м. Прилуки Чернігівської області" –  64`000,00 грн.;

➢ виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття
проїзної  частини  вул.  Вокзальної  (від  вул.  Київської  до  вул.  1  Травня  в
м. Прилуки Чернігівської області" –  60`000,00 грн.;

➢ виготовлення ПКД по об'єкту: "Капітальний ремонт дорожнього покриття
проїзної  частини  вул.  Польової  (від  вул.  Чехова  до  вул.  Костянтинівської)  в
м. Прилуки Чернігівської області" — 69`000,00 грн.;

➢ виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття
проїзної  частини  вул.  Київської  (від  вул.  Ждановича  до  вул.  Земської)  в
м. Прилуки Чернігівської області" –  56`000,00 грн.;

➢ "Спортивний  майданчик  для  міні-футболу  зі  штучним  покриттям
Прилуцької  дитячо-юнацької  спортивної  школи  по  вул.  Пушкіна,  104  в
м. Прилуки (1 черга)-будівництво" –  1`431`664,40 грн.;

➢ виготовлення  ПКД  по  об'єкту  "Капітальний  ремонт  терапевтичного
відділення  корпусу  КЛПЗ  "ПЦМЛ"  по  вул.  Київській,  56  в  м.  Прилуки
Чернігівської області" — 53`410,00 грн.;

➢ виготовлення  ПКД  по  об'єкту  "Капітальний  ремонт  покриття  даху
терапевтичного  корпусу  КЛПЗ  "ПЦМЛ"  по  вул.  Київській,  56  в  м.  Прилуки
Чернігівської області” — 71`967,00 грн.

                                                          Освітня галузь

Протягом І півріччя  2019  року освітня галузь міста працювала в напрямку
покращення  якості  і  конкурентоспроможності  освітніх  послуг,  шляхом
впровадження вимог  та  нового  законодавства  про  освіту,  реалізації  Концепції
національно-патріотичного виховання дітей і  молоді,  що відповідає  нагальним
вимогам  і  викликам  сучасності,  та  має  закласти  підвалини  для  формування
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свідомості  нинішніх  і  прийдешніх  поколінь,  які  розглядатимуть  державу  як
запоруку власного особистісного розвитку.

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

У  І  півріччі  2019  року  продовжувалась  робота  по  реалізації  ключової
реформи Міністерства освіти і науки України – Нова українська школа, в основі
якої набуття учнями знань та умінь, взаємопов’язаних із ціннісними орієнтирами,
які  формують  життєві  компетентності  учнів,  потрібні  їм  для  успішної
самореалізації в майбутньому.

Питання  методичного  супроводу  освітнього  процесу  Нової  української
школи в закладах освіти міста протягом звітного періоду піднімалось в рамках
дводенного освітянського форуму педагогічних працівників  міста Прилуки; на
навчально-методичній конференції "Нова українська школа: практична реалізація
Концепції";  на  обласному  семінарі  "Інноваційна  освітня  діяльність  в  умовах
розбудови Нової української школи".

Мережа класів та контингент учнів у закладах освіти змінюється. Останні
чотири роки відстежується тенденція щодо збільшення кількості учнів у закладах
загальної середньої освіти. Стабільною є і середня наповнюваність учнів у класі,
вона становить 25,6 учня. 

Заклади загальної середньої освіти надавали освітні послуги і  учням, що
мають  проблеми  зі  здоров’ям,  за  індивідуальною  формою.  Відповідно  до
медичних довідок навчалося 56 учнів,  з  них 19 учнів з  особливими освітніми
потребами. Крім того, 11 учнів з ООП навчалися в 11 інклюзивних класах, що
були  створені  у  5  закладах  загальної  середньої  освіти  міста.  У  2017-2018
навчальному році інклюзивних  класів у закладах загальної середньої освіти міста
було 7.

26 осіб, у ЗОШ І-ІІІ ступенів №№9, 10 здобували освіту екстерном. Слід
відмітити високий рівень організації навчання екстернів у ЗОШ І-ІІІ ступенів №9.

З метою забезпечення системного психолого-педагогічного та соціального
супроводу  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  дітей  із
сімей учасників АТО та дітей, які набули статусу внутрішньо переміщеної особи,
дітей, які мають особливі освітні потреби, дітей з девіантною поведінкою, дітей,
які опинилися в складній життєвій ситуації була організована робота практичних
психологів  та  соціальних  педагогів  по  наданню  психологічної  та  соціально-
педагогічної допомоги.

На  належному  рівні  в  закладах  освіти  міста  проводилась  робота  по
експериментальній та інноваційній діяльності.  Ефективно працювали в режимі
експериментальної  роботи  всеукраїнського  рівня  заклади:  гімназія  №  1  імені
Георгія Вороного, гімназія № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна, СШ І-ІІІ
ст. № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій,  ЗОШ І-ІІІ ст. № 7;
регіонального рівня – гімназія № 1 імені Георгія Вороного. 
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На базі ЗДО № 26,  ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 та ЦТДЮ продовжено роботу щодо
запровадження  у  ЦТДЮ  Програми  реалізації  Всеукраїнського  медико-
педагогічного  проекту  "Гармонія  інтелекту  та  здоров’я"  на  2016-2021  роки  з
інноваційними моделями гармонізуючої освіти. 

Продовжувалась  інноваційна  діяльність  на  всеукраїнському  рівні.
Педагогічний  колектив  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  7  підключився  до  апробації
мультифункціонального апаратно-програмового комплексу MultiMind у рамках
запропонованої МОН України "Концепції нової української школи" від компанії
"БМС ТЕХНО" (виробництво Ізраїль). У ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 та ЗОШ І-ІІІ ст. № 9,
запроваджувалась мультимедійна навчально-освітня система "КМ Меdіa Ed Profi
НУШ 1-2 класи", яка схвалена для використання у закладах освіти комісіями з
інформатизації закладів освіти, з педагогіки та методики початкового навчання
Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. У гімназії  № 5 імені
Віктора  Андрійовича  Затолокіна  та  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  10,  запроваджувався
експериментально-інтегрований курс  за вибором "Людина. Родина. Світ", який
розроблений  у  межах  спільного  науково-методичного  проекту  Інституту
педагогічної  освіти  і  освіти  дорослих  НАПН  України  імені  Івана  Зязюна  та
благодійного фонду Октая Алієва. У ЗОШ І-ІІІ ст. № 13  імені Святителя Іоасафа
Бєлгородського  впроваджувалась  система "ШБІЦ-інфо", перетворення шкільної
бібліотеки в шкільний бібліотечно-інформаційний центр. 

Інтенсивно  в  режимі  інноваційної  діяльності  працювали   педагогічні
колективи закладів дошкільної  освіти №№ 2, 8, 9, 15, 25, 26, 28, 29.  

Перспективний педагогічний досвід з проблеми "Роль міської методичної
служби  у  впровадженні  інноваційних  технологій  в  діяльність  закладів  освіти
міста"  був  вдало  захищений  завідувачем  ММЦ   Світланою  Черняковою   на
науково-методичній  раді  Чернігівського  обласного  інституту  післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського та занесений до обласної картотеки
ППД.

Протягом   І  півріччя  2019  року  заклади  дошкільної  освіти  відвідували
2162   дитини  (81,6%),  в  т.ч.  106  –  з  особливими  освітніми  потребами  у
спеціальних  групах   та   103  –  у  закладі  санаторного  типу.  З  них  201  –  з
короткотривалим  терміном  перебування,  третина  з  яких  –  без  харчування  за
бажанням  батьків.  Діти  старшого  дошкільного  віку  стовідсотково  охоплені
різними формами дошкільної освіти. Електронною системою реєстрації дітей у
дошкільний навчальний заклад  протягом звітного періоду  скористалось близько
тисячі сімей. 

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
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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:  фронтальних  форм  організації  освітнього  процесу,  класичного
розташування  дітей  у  групі,  статичних  поз  на  заняттях  та  забезпечити
оптимальну рухову активність, що є засобом оптимізації освітнього процесу та
профілактики різних захворювань.

Завдяки систематичному запровадженню інноваційних здоров’язберігаючих
технологій,  забезпеченню  раціональним  харчуванням  захворюваність  дітей
знизилась у порівнянні з відповідним періодом 2018 року. 

Керівники  закладів  дошкільної  освіти  протягом  звітного  періоду
продовжували роботу щодо модернізації  матеріально-технічної  бази зокрема в
частині протипожежного обладнання та цивільного захисту.

Управління  освіти,  міський  методичний  центр,  заклади  освіти  міста  у
І півріччі 2019 навчальному році реалізували ІІІ етап науково-методичної теми
"Формування національної  свідомості  та  патріотизму особистості  в навчально-
виховному процесі". Відповідно до Концепції реалізації науково-методичної теми
в  школах,  гімназіях  міста  та  ЦТДЮ  протягом  звітного  періоду  працювали
волонтерські  загони,  гуртки  національно  та  військово-патріотичного
спрямування.  Здобувачі  освіти  всіх  закладів  загальної  середньої  освіти  були
задіяні  в  акціях  національно-патріотичного  спрямування:  "Пам’ять",  "Одягни
вишиванку", "Забутих могил не буває", "Ми пам’ятаємо", "Привітай ветерана",
"Наша турбота пам’ятним місцям", "Допоможи ветерану", "В родинному колі". В
ЦТДЮ  проведено благодійно-мистецьку акцію "Подарунки з дитячою душею".

Кожен заклад освіти міста не залишився осторонь подій на сході України.
Було  проведено  ряд  благодійних  акцій  в  підтримку  учасників  бойових  дій:
"Допоможи солдатам", "Діти воїнам АТО", "Лист пораненому", "Зігрій солдата",
"Захисникам  від  школярів",  "Валентинка  для  солдата",  "Нагодуй  солдата",
"Привітай солдата", "Подарунок для воїна АТО (ООС)",  "Великодній кошик для
воїнів АТО".

Спільними зусиллями була організована робота практичних психологів та
соціальних  педагогів  по  наданню  психологічної  та  соціально-педагогічної
допомоги  постраждалим  від  збройного  конфлікту  на  сході  України,
переселенцям,  членам їх  сімей і  родичам загиблих в  ході  АТО.  Здійснювався
психолого-педагогічний  супровід  дітей,  що  отримали  статус  внутрішньо
переміщеної  особи  (57  осіб),  які  навчалися  та  виховувалися  в  закладах
дошкільної  та  загальної  середньої  освіти  міста.  У  всіх   закладах  загальної
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середньої  освіти  проведено  ряд  зустрічей  з  учасниками  антитерористичної
операції, волонтерами. 

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

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

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

У військово-історичному музеї,  що діє  на  базі  ЗОШ І-ІІІ  ст.№10,  діє  та
поповнюється новими експонатами експозиція "Військові прапори України".

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

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

З метою популяризації фізкультури та спорту серед учнівської молоді міста,
формування здорового способу життя,  патріотизму,  залучення учнів  до занять
спортом  в  позаурочний  час,  на  належному  організаційному  рівні  проходили
змагання та турніри з  різних видів спорту, спартакіади серед школярів.  Збірні
команди  успішно  виступали  на  змаганнях  різних  рівнів.  Особливо  вагомих
результатів  досягнуто  на  відділенні  легкої  атлетики,  вихованці  якого  стали
призерами  чемпіонатів  України,  чемпіонами  та  переможцями  першості
Чернігівської області. 

Культура

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

Проводяться заходи присвячені традиційним народним святам та обрядам,
професійним святам, заходи з нагоди святкування ювілеїв товариств, організацій
та підприємств,  творчих вечорів видатних особистостей, презентацій продукції
підприємств.

Традиційним  у  міському  Будинку  культури  стало  проведення  свят:
"Новорічна ніч", "Шедрий вечір, добрий вечір", різдвяний концерт для ветеранів
праці міста, шоу-програма "Зіркові дуети", обрядове свято - ярмарок "Проводи
Зими  –  зустріч  Весни",  мітинг-  реквієм  з  нагоди  ушанування  героїв  небесної
сотні,  ушанування учасників бойових дій  на  території  інших держав,  жіночий
вернісаж "Сузір’я прилучанок", мітинг – реквієм до Дня Чорнобильської трагедії,
9 травня, обрядове дійство "Івана Купала".

Кожного року для дітей з пришкільних таборів проведено ряд розважальних
програм:  концертна  програма  "Свинка  Пеппа  та  її  друзі",  танцювально-
розважальна  програма  "DISCO  Party",  квест  "Kidsqvest",  вистава  "Пригоди
Сироїжки".

Для людей похилого віку організовано ретро-вечори.
Організовано Миколин ярмарок.
При  МБК  працює  36  колективів  художньої  самодіяльності,  з  них  11

"народних" та 1 "зразковий", в яких приймає участь 638 учасників.
Оцінка роботи творчих колективів  – це  визнання їх  глядачами,  участь у

різноманітних конкурсах , фестивалях та їх перемоги.
Так, у лютому народний театр хореографічної мініатюри "Апломб" отримав

І,  ІІ  та  ІІІ  місця  в  різних  вікових  категоріях  у  Міжнародному  молодіжному
фестивалі  "Мистецькі  барви"  м.  Прилуки.  Також  прийняли  участь  у
Міжнародному фестивалі – конкурсі талантів "Gold star fest" м. Київ, де здобули І
та  ІІ  місце та  подяку керівнику.  Отримали ІІ  та  ІІІ  місце на Всеукраїнському
відкритому хореографічному фестивалі-конкурсі "Свято танцю" м. Прилуки.

Народний  фольклорний  ансамбль  "Калина"  стали  учасниками  X-го
Всеукраїнського  фольклорно–етнографічного  фестивалю  "Золоті  ключі"  ім.
Василя Верховинця в м. Ірпінь,  де отримали диплом ІІІ  ст.,  подяку та медаль
керівнику.

Народна аматорська студія вокального мистецтва "Оріон" прийняли участь
у  Всеукраїнському  вокально-хореографічному  конкурсі  "Україна  –  це  ми!"  та
отримали диплом ІІ ступеню, подяка керівнику.

Народний  театр  "Рампа"  прийняли  участь  у  Всеукраїнському  фестивалі
акторської майстерності ім. М. Яковченка та отримали чотири І місць та два ІІ
місць.  Також  стали  учасниками  обласного  конкурсу  театрального  мистецтва
"Театральна  весна"  м.  Ніжин  (4  -  І  місця,  1-  ІІ  місце,  1-ІІІ  місця);  та  у
Міжрайонному фестивалі сатири та гумору "Сміхлиця – 2019" с. Журавка.

Зразковий музичний театр "Парадокс" прийняли участь у Всеукраїнському
відкритому фестивалі акторської майстерності ім. М. Яковченка м. Прилуки, де
здобули І, ІІ та ІІІ місця.
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Театральна  студія  "Фарс"  прийняли  участь  у  обласному  конкурсі
театрального мистецтва "Театральна весна" м. Ніжин , де отримали ІІІ місце.

Студія  східного  танцю  "Маріам"  прийняли  участь  у  Всеукраїнському
хореографічному фестивалі "Свято танцю" м. Прилуки і отримали І місце.

Проведено  творчий  вечір  Олександра  Дубовика  "Любов  довжиною  в
життя…"

11 квітня народний аматорський театр "Рампа" та народний фольклорний
ансамбль "Калина" підтвердили звання "народний аматорський".

Вперше у місті, 16 лютого в міському Будинку культури відбувся святковий
концерт "Золоте весілля", присвячений Дню закоханих. 

Для молоді проведено заходи:
• 13  квітня  відбувся  Відкритий регіональний конкурс  краси "Прилуцька

красуня". Юні гарні, цілеспрямовані, вродливі і талановиті дівчата від 16 до 24
років мали змогу поборотися за титул "Прилуцька красуня – 2019". 

• 1 травня на сцені МБК відбулася молодіжна вечірка "ПозитиFF… party
ВЕСНА".  Свято  створили  гурти  "Не  ждали",  "BROADWAY",  "Тритон",  театр
вогню та світла "Агній", джаз бенд та гості з міст Пирятин, Ніжин, Ладана. В
програмі: найвідоміші хіти, власні пісні, хіти у власних обробках, музика на будь
який смак і тільки в живому виконанні. 

• Виконуючи функцію організації культурного дозвілля МБК за І півріччя
2019 року проведено близько 180 заходів.

Організовано наступні фестивалі:
• З 7  по 10 лютого 2019 року в  МБК пройшов

ХVIIІ Міжнародний молодіжний фестиваль "Мистецькі
барви".  На  фестиваль  зібралося  близько  1000
конкурсантів з різних куточків України та з Республіки
Білорусь.

• 4  травня  відбувся  Всеукраїнський  фестиваль
хореографічного  мистецтва  "Свято  танцю”.  На  свято
завітали  справжні  любителі  хореографії  з  м.  Ічня,  смт.  Варва,  Срібне,  сел
Прилуцького, Куликівського р-ну та місцеві колективи з школи мистецтв, ЦТДЮ
та міського Будинку культури. 

• 11 травня відбувся родинний фестиваль "Талановиті сім'ї нашого міста" в
рамках родинного свята "Щаслива родина нашого міста" до Дня матері та сім’ї.
Також проходили спортивні змагання "Спортивна родина – міцна Україна". Були
представлені виставки, майстер–класи, виставки–продажі кондитерських виробів.
Працювало містечко розваг. На всіх прилучан чекали сюрпризи та подарунки.

• 25  травня  в  рамках  Миколиного  ярмарку  відбувся  відкритий
Всеукраїнський фестиваль акторської майстерності ім. М. Яковченка. Саме цими
днями прилучани і гості  нашого міста мали змогу поринути у безмежний світ
театру, який зібрав справжніх поціновувачів акторського мистецтва.

Прилуцький  міський  Будинок  культури  повідомляє,  що  касові  видатки
загального фонду за І півріччя 2019 року складають — 2 618 625,66 грн.

Надійшло коштів,  отриманих як  плата  за  послуги,  на  загальну суму 110
611,33 грн. (в т.ч. за послуги, що надаються бюджетними організаціями згідно з
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їх основною діяльністю — 90 266,13 грн., від оренди майна — 20345,20 грн.)
Надійшло коштів,  отриманих за  іншими джерелами власних надходжень

(благодійні внески та дарунки) — 12 065,35 грн., від фізичних осіб.
За рахунок коштів загального фонду придбано матеріальних цінностей на

суму 191 021,91 грн. (доводчики 2 шт. – 1154 грн., бездротові передавачі 5 шт. –
5050 грн.,  системний блок – 5900 грн.,  ЛЕД прожектори 6 шт.  – 25 264 грн.,
конвектори 2 шт.  –  4825 грн.,  ламповий модуль 2  шт.  –  11900 грн.,  пристрій
безперебійного живлення 2 шт. – 2598 грн., фанера 68 листів – 74800 грн., голова
поворотна ВЕАМ 6 шт. – 35880 грн., задвижки 2 шт. – 6472,20 грн., будівельні
матеріали та фарба – 10 523,71 грн., афіші та табличка – 2446 грн., крани –  3475
грн., дзеркало –  734 грн.)

Також за  кошти загального фонду виконано поточний ремонт східців на
суму 4740 грн. За інші кошти спеціального фонду придбано основних засобів на
загальну  суму  186734  грн.  (в  т.ч.  за  депутатські  кошти  на  суму  49  820  грн.
придбано  атракціони  (батут,  дитячі  вело-  та  електромобілі  4  шт.),  цифровий
мікшерний пульт — 83 777 грн. та музичні інструменти — тенор-тромбон 2 шт. –
26 497 грн, електрогітару — 12360 грн., комбопідсилювач — 14280 грн.).

За рахунок коштів спеціального фонду придбано матеріальних цінностей на
суму — 5007,66 грн. (зарядний пристрій, акумулятор 2 шт. – 2805 грн., квитки
10000 шт. – 1020 грн., фарба, щітки –  1182,66 грн.).

За кошти благодійного фонду придбано матеріальних цінностей на суму —
11179,99 грн. (в т.ч.: металогалогенні лампи 6 шт. – 8700 грн., бетонні секції та
стовп – 1640 грн., фарбу для дерев –  839,99 грн.).

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. Набір учнів на навчання у 2018-2019 н.р. здійснювався на
конкурсній  основі.  Власними  силами  було  зроблено  косметичний  ремонт
кабінетів.

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

У Прилуцькій дитячій музичній школі ім. Л.М.Ревуцького у І півріччі
2019  році  підвищили  кваліфікацію  5  викладачів.  Викладачі  школи  приймали
участь в  обласних  семінарах  та  конференціях.  Кількість  нових  народних  та
струнно-смичкових інструментальних колективів малих форм збільшилась до 19
колективів.

На базі музичної школи створено базове методичне об’єднання викладачів
мистецьких шкіл  Талалаївської,  Варвинської,  Ічнянської,  Срібнянської,
Парафіївської,  Ладанської,  Прилуцької  школи мистецтв,  Прилуцької  ДМШ ім.
Л.М. Ревуцького та проведено:
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▪ методичний  семінар-практикум  за  участі  викладачів-методистів
Чернігівської ДМШ № 2 (28.05.2019);

▪ методичне засідання за участі завідувача навчально-методичного кабінету
Чернігівського музичного коледжу ім. Л.М. Ревуцького Сакір С.В. (10.06.2019);

Викладачі  та  учні  школи  брали  участь  у  загальноміських  та  шкільних
заходах:

▪ до новорічних та Різдвяних свят;
▪ обрядове свято-ярмарок "Проводи Зими — зустріч Весни";
▪ до дня відзначення 74-річниці Перемоги;
▪ до святкування Миколиного ярмарку;
▪ до 130-ї річниці з дня народження видатного українського композитора

Л.М.Ревуцького, на будівлі школи відкрито меморіальну дошку;
▪ проведено  інформаційні  хвилини  на  уроках  музично-теоретичних

дисциплін, присвячені пам’яті Героїв Небесної Сотні та Чорнобильської трагедії;
▪ 14.04.2019 р. проведено звітний концерт школи;
▪ на базі Прилуцької ДМШ ім. Л.М.Ревуцького проведено обласний огляд-

конкурс  ім.Любомира  Боднарука  "Свято  хору"  серед  хорових  колективів,
вокальних ансамблів, струнно-смичкових інструментів мистецьких шкіл області:
Прилуцька  ДМШ  ім.  Л.М.  Ревуцького,  Прилуцька,  Варвинська,  Талалаївська,
Парафіїіська школи мистецтв, Ладанська, Ічнянська, Срібнянська музичні школи;

▪ до  Міжнародного  дня  захисту  дітей  проведено  концертно-розважальну
програму "Дитинство – чисте джерело";

▪ участь творчих колективів та солістів-інструменталістів в обласному святі
дитячої творчості "Сонечко" с. Іржавець.

Музична  школа  постійно  співпрацює  з  бібліотеками  міста,  краєзнавчим
музеєм ім. В. Маслова, центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

17 випускників  школи продовжують  своє  навчання  в  вищих мистецьких
навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації.

Всі ці фактори безумовно сприяють підвищенню статусу мистецької освіти
у суспільстві.

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

▪ участь в обласних конкурсах (кількість учасників: окремі виконавці – 22/
творчі  колективи  –  26;  кількість  переможців:  окремі  виконавці  –  16/  творчі
колективи – 21);

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

▪ участь  у  міжнародних  конкурсах  (кількість  конкурсів  -  1,  кількість
учасників:  окремі виконавці – 12/  творчі колективи – 3;  кількість переможців:
окремі виконавці – 8/ творчі колективи – 3).

Було  створено  сприятливі  умови  для  забезпечення  творчого,
інтелектуального  та  духовного  розвитку  підростаючого  покоління  засобами
участі в конкурсах усіх рівнів за всіма напрямками мистецтва.
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Діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-сироти і
діти,  позбавлені  батьківського  піклування  мали  можливість  безкоштовно
здобувати мистецьку освіту.

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

Школа  укомплектована  високопрофесійними  педагогічними  кадрами,  які
постійно  працюють  над  підвищенням  своєї  кваліфікації.  З  цією  метою  11
викладачів школи пройшли навчання по підвищенню кваліфікації.

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

міжнародних конкурсах, де займають призові місця. За І півріччя 2019 року 28
лауреатів Міжнародних конкурсів, 21 Всеукраїнських, 42 обласних.

За І півріччя 2019 року Прилуцьким краєзнавчим музеєм ім. В.І.Маслова
проведено:

• виставки (до дня Соборності, "Правда про Куропати", "Мелодія весни",
до 25-річчя отримання В.А. Цербе-Несіною олімпійської бронзової медалі на 17
Зимових  Олімпійських  іграх,  "Ой,  хустина,  хустиночка!  Мережена,  шита....",
"Т.Шевченко і Прилуччина", "Видатні роди Прилуччини" в рамках святкування
Дня сім’ї,  "Прилуки в роки Другої світової війни", до Дня вишиванки, "Актор
великого  таланту",  "Чарівний  світ  Степана  Вербещука",  "Український  герб  –
символ свободи", мистецька виставка В. Деркача, мистецька виставка                 О.
Волкогон, мистецька виставка в рамках Миколиного ярмарку);

• акції ("Ніч у музеї" та "Жінки героїв АТО";
• 115 екскурсій;
• краєзнавчі  години: "Краєзнавчими  стежками

Прилуцького  краю",  "Музика  життя",   "Нескорені",  "Перші
кам’яні", "Чорнобиль – трагедія ХХ століття", "В єднанні —
сила",  "Мудрий  діяч",  "Конотопська  битва",  "Волі  народної
дзвін", "Голокост – трагічна сторінка в історії України", "Ціна
чужої  війни",  "По  той  бік  життя",  "80  років  від  дня
проголошення  незалежності  Карпатської  України",  "Воїни
духу";

• урочисте нагородження переможців краєзнавчої премії "Рідний край" ім.
Д.О. Шкоропада.

Підготовлено  9  статей,   надано  6  інформаційних  довідок.  Продовжено
роботу  над  дослідженням теми:  "Місця  пам’яті  Української  революції  1917  ‒
1921  років":  підготовка  анкет  збору  даних  з  підготовки  матеріалів  для
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інтерактивної  веб-карти  в  рамках  Всеукраїнського  науково-просвітницького,
історико-краєзнавчого проекту.

Проведено розважально-патріотичну гру "Від козака  до вояка"  для дітей
пришкільних літніх таборів. (14 ігор). 

Проводяться  засідання  краєзнавчого  товариства  "Краєзнавець"  ім.
В.І.Маслова.

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

Прилуцьким краєзнавчим музеєм ім. В.І.Маслова за І  півріччя 2019 року
придбано  на  суму  21,9  тис.  грн.:  канцтовари  (2  тис.  грн.),  господарчі  товари
(1,8 тис. грн.), протипожежний інвентар (0,8 тис. грн.), світильники світлодіодні
(2 тис. грн.), шуруповерт (1,1 тис. грн.), протипожежне обладнання (6,8 тис. грн.),
телефон (0,5 тис. грн.), дошка шалівка (1,2 тис. грн.), концентратор (0,2 тис. грн.),
шафи експозиційні (4,6 тис. грн.), сигналізатор на клапан (0,9 тис. грн.).

Діяльність Прилуцьких міських бібліотек 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 14 104 чол., видано
202469 примірників.

Зміцнюючи матеріально-технічну базу бібліотеки протягом І півріччя було
придбано банер (1500 грн.) та принтер (4990 грн.).

Бібліотека  у  І  півріччі  2019  року  всього  отримала  1143  прим.  на  суму
115702,23 грн., в т. ч.: з обмінного фонду Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка
815 прим. на суму 97402,23 грн., від благодійників 47 прим. на суму 1610 грн., по
акції "Подаруй бібліотеці книгу" 281 прим. на суму 16690 грн.

У І півріччі 2019 року у міській центральній бібліотеці ім. Л.Забашти було
проведено:

• віртуальну гру-подорож "Стежками Країни Казкарії" для вихованців ДНЗ
№8 ім. В.Сухомлинського;

• година  пам’яті  до  Міжнародного  дня  пам’яті  жертв  Голокосту  "Свіча
Голокосту ніколи не згасне";

• відкриття  виставки  робіт  вихованців  Прилуцької  школи  мистецтв
"Вигаданий світ";  

• відкриття  персональної  виставки  вихованки  зразкового  художнього
колективу студії образотворчого мистецтва "Палітра", гуртка "Веселка" ЦТДЮ
Марії Анікіної "Веселі моменти";

• віртуальну  панораму  до  30-річчя  з  дня  закінчення  виведення  військ  з
Афганістану "Чорні тюльпани війни";

• вечір  романтичної  поезії  до  Дня  Святого  Валентина  "Кохання  спалахи
незгасні"  спільно  з  Територіальним  центром  соціального  обслуговування
(надання  соціальних  послуг)  Прилуцької  міської  ради,  відділенням  денного
перебування;
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• патріотичну годину до Дня Героїв Небесної Сотні "Небесна Сотня воїнів
Майдану";

• зустріч  із  відомим  письменником,  журналістом,  лауреатом  Державної
премії  ім.  Т.Г.  Шевченка,  головою  НСПУ  2001-2011  р.р.  Володимиром
Яворівським;

• персональну виставку Владислава Готчієва "Живопис до кави". На виставці
представлені 24 олійні роботи автора у різних техніках;

• щорічне  вручення  літературно-мистецької  премії  імені  Любові  Забашти
"Квіт папороті" – 2018. Цьогорічним лауреатом премії став Олександр Забарний
за книгу "Обриси на серці";

• скайп-дискусія  із  Національним  історико-культурним  заповідником
"Гетьманська столиця" до 380-річчя від дня народження Івана Мазепи "Вплив
світоглядних  цінностей  Івана  Мазепи  в  контексті  українського
державотворення";

• зустріч-знайомство  з  молодими  талантами  (до  Всесвітнього  дня  поезії)
"Поетичне сприйняття світу Марії Анікіної";

• екологічні  дискусії  до  Міжнародного  дня  Землі  "Про  що  благає  нас
планета?" за участі волонтера Корпусу Миру США в Україні Шона Кріна;

• відкриття виставки робіт із яєчної шкаралупи "Великодній дивограй" учнів
ЗОШ №7;

• презентація книги Ніни Заболотної "Ожинові ночі";
• історичний  журнал  (до  Дня  пам’яті  і  примирення)  "Про  минуле  серце

пам’ять зберігає";
• виставка  фоторобіт  Юлії  Потіпаки  та  візажиста  Євгенії  Замараєвої

"Метаморфози жіночої краси";
• зустріч з головною козачкою української поезії,

чернігівською поетесою, авторкою відомої в Україні і
за її межами пісні "Козачка" Надією Галковською;

• майстер-клас до Міжнародного дня друзів "Мій
лист розповідає, кого другом я вважаю";

• правовий лекторій до Дня Конституції  України
"Основний закон – запорука демократії".

Молодіжна політика та спорт

Протягом І півріччя 2019 року 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 234 багатодітних сімей, у яких 783 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
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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.
Викладачі та студенти запрошуються до  участі у заходах з нагоди відзначення
всіх державних свят та свят місцевого значення.

Протягом І півріччя 2019 року відділом сім'ї, молоді та спорту міської ради
проведено ряд загальноміських заходів.

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.

22  січня  представники  вищих  навальних  закладів  міста  І-ІІ  рівнів
акредитації  та  учні  закладів  загальної  середньої  освіти  взяти  участь  в
урочистостях  з  нагоди  відзначення  Дня  Соборності  України,  зокрема  в  акції
"Ланцюг Єдності" та ході "Єдності" від Прилуцької міської ради до гімназії №1
ім.Георгія  Вороного  по вулиці  Київській.  Студенти  Прилуцького  гуманітарно-
педагогічного коледжу  ім. І.Я. Франка урочисто пронесли Державний Прапор
України містом. 

З нагоди відзначення Дня Соборності України
22  січня  2019  року  за  ініціативи  громадської
організації   "Обласна  Федерація  Армспорту"  та
сприяння відділу сім'ї, молоді та спорту Прилуцької
міської  ради  і  адміністрації  державної  установи
"Прилуцька  виховна  колонія"  вперше  відбувся
Турнір з армрестлінгу серед вихованців закладу.

29  січня  2019  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.  Під  час  урочистих  заходів  вихованці
козацького  куреню  імені  Івана  Сірка  яскраво
презентували місто Прилуки своїм виступом. 

27 січня 2019 року відбувся флешмоб з нагоди відзначення 180-річниці з
дня народження Павла Чубинського – автора тексту Державного Гімну України.
Захід  відбувся  за  ініціативи  громадської  організації  "Прилуцький  козацький
курінь ім. Івана Сірка" біля Собору Різдва Пресвятої Богородиці.
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21  лютого  2019  року  у  спортивній  залі
Прилуцької  гімназії  №5  ім.В.А.Затолокіна  відбувся
четвертий турнір з українських національних бойових
мистецтв  "Козацький  герць  ім.Валентина  Бойка",  в
якому  вже  традиційно  брали  участь  команди
загальноосвітніх навчальних закладів міста та команда
ГО  "Прилуцький  козацький  курінь  ім.Івана  Сірка".
Захід відбувся з метою ушанування пам'яті загиблих
учасників АТО та національно-патріотичного виховання учнівської молоді міста. 

14 березня відбувся круглий стіл з нагоди відзначення
Дня  українського  добровольця  для  студентської  молоді  за
участю  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради Фесенко Т.М., майора, заступника
військового  комісара  Прилуцького  об’єднаного  міського
військового комісаріату Гмирі С.М., безпосередніх учасників
бойових дій в зоні проведення ООС, мам та дружин загиблих
учасників  АТО Джеваги Л.О.,  Матяш Л.Г.  та  Деркач Г.М.
Захід  продовжився  на  майданчику  біля  пам'ятника
Т.Г.Шевченку мітингом та покладанням квітів до фотографій загиблих земляків-
добровольців.

28  березня  2019  року  відділом  сім'ї,  молоді  та  спорту  міської  ради
проведено круглий стіл  на  тему:  "Захист та  підтримка прав  дитини.  Протидія
домашньому насильству. Запобігання булінгу". 

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

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

У рамках святкування Миколиного ярмарку в парковій зоні  Центральної
площі міста організовано молодіжний простір "Територія особливих моментів",
де  представники  молоді  мали  можливість  реалізувати  свої  таланти,
продемонструвати свої вміння та вподобання.

11 червня проведено відкриту спартакіаду серед дітей
та  молоді  з  особливими  потребами,  присвячену  Дню
молоді. З нагоди відзначення у місті Прилуки Дня молоді
28 червня  відбувся велопробіг "Молодь за здоровий спосіб
життя". 

15  червня  на  Алеї  Л.Забашти  в  рамках  кампанії
LetMyPeopleGo відбулася  всеукраїнська  акція  "Марафон листів",  ініційована  з
метою захисту ув'язнених за політичними мотивами громадян України в Росії та
окупованому Криму.

27 червня з нагоди відзначення Дня Конституції України біля пам’ятника
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Т.Г.Шевченку  відбувся  урочистий  захід  "Живи  моя  державо,  процвітай  мій
рідний краю!" та покладання квітів до пам’ятника Кобзарю і пам’ятного знака
воїнам АТО, які загинули за Незалежність України. 

29 червня проведено турнір з пляжного волейболу.  30 червня 2019 року у
центральній  частині  міста  відбулося  урочисте  святкування  Дня  молоді.
Розпочалися заходи зі змагань з шахів та Першості міста з армрестлінгу серед
любителів. На Центральній площі міста відбулася урочиста концертна програма
"Молодіжна  платформа",  під  час  якої  було  нагороджено  Подяками  міського
голови  представників  активної  молоді  у  таких  номінаціях,  як:  "Гідність  і
честь","Нова генерація",  "Честь професії",  "Новий вимір", "Олімпійська зміна",
"Гордість нації" та "Душа, віддана громаді". Після нагородження учасники взяли
участь у флешмобі "Молодіжна хвиля".

Під час проведення свята на алеї Любові Забашти розміщувалася територія
нового погляду,  де  молоді  художники та  фотографи представили свої  роботи.
Було проведено майстер-класи з малювання та аквагриму. 

З  28 по 30 червня  поточного року команда з  м.Прилуки брала  участь  у
обласному заході "Молодіжне наметове містечко "ТАМ" — Територія активної
молоді".

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

У І півріччі 2019 року завершено грантовий проект "Активізація малого та
середнього  бізнесу  в  прикордонних  регіонах  України-Білорусі"  по  Програмі
транскордонного  співробітництва  країн  Східного  партнерства  (ЕаРТС),  що
фінансується  за  рахунок  коштів  Європейського  Союзу.  Метою  проекту,  який
тривав  протягом  2017-2019  рр.,  є  підвищення  ділової  співпраці,  комерційних
можливостей,  розвиток  інфраструктури  підтримки  бізнесу  в  прикордонних
регіонах України та  Білорусії.  В рамках впровадження проекту проведено ряд
робочих зустрічей, міжсекторальні засідання, конференції в Чернігові, Славутичі,
Прилуках  та  Гомелі.  Одним  із  результатів  грантового  проекту  в  м.  Прилуки
є  створення  Центру  транскордонного  співробітництва  задля  активізації
транскордонної співпраці з Республікою Білорусь та іншими Центрами. 

Продовжується  співпраця  з  Північною  екологічною  фінансовою
корпорацією  (NEFСO)  щодо  впровадження  проектів  з  енергоефективності.
Основна  частина  кредитних  надходжень  буде  використана  для  модернізації
вуличного  освітлення,  а  грантові  кошти  спрямують  на  впровадження
енергозберігаючих технологій у ЗОШ №2, №13 та ДНЗ №9.

Прилуцька  міська  рада  є  учасником проекту "Розвиток  громад" Корпусу
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Миру  США  в  Україні.  Метою  проекту  є  сприяння  органам  місцевого
самоврядування та громадським організаціям в їхній діяльності, спрямованій на
сталий розвиток громади міста.  У рамках проекту "Розвиток громад" Корпусу
Миру США в Україні в міській раді працює волонтер. 

З  червня  поточного  року,  в  рамках  реалізації  проекту  ЄС/ПРООН
"Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних
рішень"  (HOUSES),  розпочалась  літня  школа  по  створенню  об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків у м.Прилуки. Основна мета проекту -
мобілізація  співвласників  житла  в  багатоквартирних  будинках  в  Україні  та
підтримка  їхньої  мотивації  до  підвищення  рівня  енергоефективності  власних
будинків.

У  першому  півріччі  подано  заявку  на  участь  у  Програмі  "U-LEAD  з
Європою" в частині створення Центрів надання адміністративних послуг, а також
організовано  зустріч  й  надано  необхідні  матеріали  для  участі  в  конкурсі  на
отримання  грантової  допомоги  по  проектах  безпеки  людини  програми
"КУСАНОНЕ". 

Структурними  підрозділами  Прилуцької  міської  ради,  комунальними
підприємствами  та  установами  міста  за  організаційно-методичного  сприяння
відділу  інвестицій  та  міжнародної  діяльності  міської  ради  на  конкурс
інвестиційних проектів та програм, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку в 2020 році,  на он-лайн платформу
конкурсу у І кварталі поточного року подано 6 проектів.

Інформація  про  актуальні  конкурси  та  гранти  оприлюднюються  на  сайті
міської ради. Сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
міської  ради,  відділом  інвестицій  та  міжнародної  діяльності  міської  ради
здійснюється  розсилка  на  організації  та  установи  міста  матеріалів  щодо
актуальних конкурсів і грантів.

                   Інвестиційна діяльність та інноваційний розвиток

Відповідно   до  повноважень  структурними  підрозділами  міської  ради
проводиться  моніторинг  інвестиційних  проектів,  інноваційної  діяльності  на
підприємствах,  оцінюється  їх  узгодженість  з  пріоритетними  напрямами
стратегічного  розвитку  міста.  Всім  зацікавленим  інвесторам,  які  звертаються
безпосередньо  до  міської  ради,  надається  інформація  щодо  наявних  вільних
земельних  ділянок,  виробничих  приміщень  та  об’єктів  незавершеного
виробництва.

Рішенням міської ради №4 від 25 червня 2019 року  до Плану діяльності
Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік
включено  питання  щодо  підготовки  проекту  регуляторного  акта  "Порядок
продажу  земельних  ділянок  комунальної  власності  або  прав  на  них  на
конкурентних засадах (земельних торгах) у місті Прилуки".

З  метою  напрацювання  заходів  щодо  муніципального  маркетингу  у
червні  поточного  року  організовано  презентації-обговорення  щодо  розробки
бренду  та  підготовки  промоційних  роликів  про  місто.  Здійснено  актуалізацію
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матеріалів інвестиційного паспорту, що розміщений на сайті міста, відповідно до
рекомендацій Агенції регіонального розвитку в Чернігівській області.

 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 №2
від 14 січня 2019 року "Про організацію цивільного захисту міста Прилуки у 2019
році"  затверджено  основні  завдання,  план  заходів,  організаційно-методичні
вказівки на поточний рік.

14 березня 2019 року  проведено штабне тренування з органами управління
та силами цивільного захисту ланок територіальних підсистем єдиної державної
системи цивільного захисту (із  залученням органів  евакуації)  щодо виконання
завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків.

03  травня  2019  року  на  базі  навчально-консультаційного  пункту  в  місті
Прилуки  навчально-методичного  центру  з  цивільного  захисту  та  безпеки
життєдіяльності  в  Чернігівській  області  проведено навчання щодо роз’яснення
вимог  Кодексу  цивільного  захисту  України,  Порядку  створення,  утримання
фонду  захисних  споруд  цивільного  захисту  та  ведення  його  обліку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року
№138, наказу Міністерства внутрішніх справ України  "Про затвердження вимог
з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту" від
09 липня 2018 року №579. 

З метою забезпечення техногенно-екологічної безпеки, організації заходів
цивільного захисту, координації дій сил і засобів у м. Прилуки діють: 

–   міська  Програма  "Забезпечення  пожежної  безпеки  на  території  міста
Прилуки на 2016 - 2020 роки", на виконання заходів якої у І півріччі поточного
року бюджетними закладами міста виділено 39,977 тис. грн;

–  міська цільова Програма "Розвиток цивільного захисту м. Прилуки на
2017-2020  роки",  в  рамках  реалізації  заходів  якої,  для  поповнення  місцевого
матеріального  резерву,  придбано  ручні  гідравлічні  ножиці  типу  HSS  –  100B,
вартістю  92,750  тис.  грн.,  та  11  повнолицевих  масок  Drager  Panorama  Nova
Standart P на суму 36,3 тис. грн.

Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської
ради:

–  підготовлено 3 Накази міського голови –  начальника цивільного захисту
м. Прилуки;

-  проведено  9  засідань  міської  комісії  з  питань  техногенно-екологічної
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безпеки та надзвичайних ситуації, на яких розглянуто 24 питання;
- проведено 2 засідання міської комісії з питань безпечної життєдіяльності

населення; 
-  підготовлено  1  рішення  виконавчого  комітету,  1  рішення  сесії  міської

ради, 6 розпоряджень міського голови.
Впродовж  звітного  періоду  на  підприємствах  та  установах  міста

організовано  проведення  87  комплексних  спеціальних  об’єктових  навчань,
тренувань з питань цивільного захисту.

У  проведенні  тренувань  кваліфіковану  допомогу  надавали  майстри
навчально-консультаційного  пункту  в  місті  Прилуки  навчально-методичного
центру з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Чернігівській області.

Відповідно  до  плану  підготовки  кадрів  у  навчально-методичному  центрі
цивільного  захисту  та  безпеки  життєдіяльності  Чернігівської  області  пройшла
навчання  71 особа,  на базі навчально-консультаційного пункту м. Прилуки –
119 осіб.

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

Класифікованих надзвичайних ситуацій впродовж І  півріччя 2019 року у
місті не сталося.

Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека

Протягом  І  півріччя  2019  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”.

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

Проведено місячник по благоустрою та санітарній очистці міста (з 22.03. по
26.04.2019р.).

Також організовано та проведено в місті Всеукраїнські акції на підтримку
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чистоти –  "Зробимо Україну чистою – 2019”, "День довкілля”, "Чиста Україна –
чиста  земля”.  У І  півріччі  поточного  року  місто  підтримало  Всесвітню акцію
"Година Землі”.

Прибрано територій загального користування:
–  парків, скверів — 10 шт.;
–  дитячих майданчиків — 38 шт.;
–  спортивних майданчиків — 18шт.;
–  господарських майданчиків – 76 шт.;
–  прибережних смуг близько 3000 м.кв.;
–  кладовищ — 9;
–  братських могил — 5;
–  місць почесних поховань — 6;
–  меморіальних комплексів — 2.

Розчищено від захаращення близько 6545 м.кв.
Висаджено 361шт. дерев та кущів.
Створені,  відновлені  та  впорядковані  газони  та  клумби  у  центральній

частині міста.
Проводились  санітарні  рубки  догляду  за  багаторічними  зеленими

насадженнями.
З  метою  приведення  правил  благоустрою  території  м.Прилуки,

затверджених рішенням міської ради від 25.09.2014 №4 (74 сесія 7 скликання), у
відповідність до чинного законодавства (врахування внесених змін) розроблені та
винесені на громадське обговорення Правила благоустрою території м. Прилуки
(у новій редакції).

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