
Інформація
„Про підсумки виконання Програми

економічного і соціального розвитку міста Прилуки за 2017 рік”

Промисловість

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

1. Виробництво  тютюнових  виробів.  
Обсяги виробництва  ПрАТ “А/Т тютюнова
компанія  “В.А.Т.-Прилуки”,  що   виробляє
більше 10 всесвітньовідомих марок сигарет,
за 2017 рік становлять 22 млрд. 809 млн. шт.
сигарет,  що  менше  на  13,2%,  ніж  за  2016
рік.  

2. Добувна  промисловість  —    ПАТ  
“Укрнафта”  НГВУ  “Чернігівнафтогаз”  за
підсумками 2017 року продовжило щорічну
тенденцію спаду  виробництва,  зменшивши
обсяги  на  8,3%  в порівнянні  з  минулим
роком.  Сьогодні  на  порядку  денному  —
технічна  модернізація  існуючих
потужностей,  стабілізація  рівнів  видобутку
нафти, нарощування та зміцнення сировинної
бази.  В  експлуатації  знаходяться
свердловини  яким  вже  35-60  років,  що
потребує  значних  коштів  на  ремонт.
Інвестицій  потребує  і  розширення
пошукових робіт. 

3. Машинобудівна галузь  -  ПАТ “Завод “Будмаш” в  2016 році  відновив
свою роботу, збільшивши обсяги виробництва у 2017 році у 1,5 рази. При цьому
підприємство ліквідувало заборгованість із заробітної плати та податковий борг.

4.  Хімічна галузь міста  -  ДП "Пластмас"  ТОВ ТД "Пластмас-Прилуки"
працювало стабільно, обсяги виробництва в порівнянні з 2016 р. збільшилися на
104,7%.

5.  З  позитивними  показниками  спрацювали  підприємства  легкої
промисловості:

-  ТОВ  “Прилуцька  швейна  фабрика  “Корона” працювало  добре,
порівнюючи  з  2016  роком  обсяги  виробництва  збільшилися  на  30%.
Підприємство й надалі може збільшувати даний показник, готове працювати у дві
зміни, але головна проблема – відсутність швачок;

-  ПрАТ "Прилуцька  швейна  фабрика" протягом 2017 спрацювала добре,
збільшивши обсяги на 57%, що є результатом виходу підприємства на інші ринки
збуту продукції;
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 - підприємство з іноземними інвестиціями - ТОВ "Алітоні" збільшило свої
обсяги на 25%, але головна проблема – відсутність швачок. Підприємство планує
вкласти значні інвестиції у розвиток виробництва: планується будівництво нових
виробничих  цехів,  що  в  подальшому  потребуватиме  додатково  200  робочих
місць.

6. Як завжди, стабільно працювало потужне підприємство харчової галузі
Прилуччини, яке має статус агропромислового комплексу, — ПрАТ “Прилуцький
хлібозавод” (99%).

7.  ТОВ  “Янг  Україна”,  яке  наразі  є  одним  із  найбільших  виробників
офісних  крісел,  стільців  та  комплектуючих  в  Україні,  а  також  активним
експортером в країни ЄС, за 2017 рік збільшило обсяги виробництва на 47%.

8. КП “Прилуцька міська друкарня” збільшила свої обсяги на 68%.
       

Основними проблемами, які на сьогодні стримують розвиток промислових
підприємств,  є  труднощі  з  реалізацією  продукції  (зменшення  ринків  збуту  та
відсутність замовлень), труднощі з обіговими коштами, відсутність кредитування
через банківську систему, підвищення цін на енергоносії. 

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

Упродовж 11 місяців 2017р. підприємства міста 
реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 7330,1 млн.грн., що

становить 29,3% загальнообласного обсягу реалізації. За 2017 рік прогнозований
обсяг реалізації продукції буде перевиконано, адже за 11 місяців запланованого
на  рік  показника  майже  досягнуто.  Із  загального  обсягу  реалізації  найбільша
частка  підприємств  переробної  промисловості.  Із  загального  обсягу  реалізації
17%  (1110  млн.  грн.)   —   реалізація
продукції за межі України. У розрахунку
на  1  особу  населення  обсяг  реалізації
становив  115  тис. грн  (по  області  –  21
тис. грн).В обсязі  реалізації  підприємств
64,6%  становили  споживчі  товари
короткострокового  та  тривалого
використання,  13,3%  –  товари
проміжного  споживання.  

За  цей  період  підприємствам
переробної  промисловості  (без
урахування  підприємств  із  виробництва
харчових  продуктів,  напоїв  та
тютюнових виробів) надійшло замовлень
на  виробництво  продукції  на  332
млн.грн, з них 45% – від іноземного замовника. 
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Капітальні інвестиції

На 14,8%, в порівнянні з 2016
роком, зменшився обсяг капітальних
інвестицій в промисловий комплекс
міста.  Програмою  економічного  і
соціального розвитку м. Прилуки на
2017  рік  було  зпрогнозоване
зменшення  обсягу  капітальних
інвестицій на 20,4%, тому показник
за підсумками року перевиконано на
7,1%.  Обсяг  капітальних  інвестицій
за  2017  рік  за  рахунок усіх  джерел
фінансування  становить  689,9
млн.грн., проти 809,5 млн.грн. у минулому році. Це становить 10,1% загального
обсягу в  області.  На одну особу населення освоєно 12,3  тис.  грн капітальних
інвестицій (в області — 6,6 тис. грн.). 

Будівельна діяльність 

За  2017  рік  підприємствами  міста  виконано  будівельних  робіт  на  суму
158,9 млн. грн. У відсотках до загального обсягу виконаних будівельних робіт по
Чернігівській області цей показник склав 17,2%. У 2017 році будівельних робіт
виконано  на  2,4%  більше,  ніж  у  2016  році,  та  на  43,4%  більше,  ніж
запрогнозовано на звітний рік.

  За  2017  рік  за  рахунок
будівництва  нових  житлових
будинків та розширення існуючого
житлового  фонду  в  м.  Прилуках
прийнято  в  експлуатацію  житла
загальною площею 3514  м2  (2,8%
від  загальної  площі  прийнятого  в
експлуатацію  житла  в  області).
Обсяг прийнятого в  експлуатацію
житла  порівняно  із  2016  роком
збільшився на 63,1%. 

Середньомісячна заробітна плата

У ІV кварталі  2017  року  на  підприємствах,  в  організаціях  та  установах
м.Прилук (з  кількістю найманих працівників  10 осіб  і  більше)  були зайняті  в
середньому 13,5 тис. штатних працівників.
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Середньомісячна  номінальна  заробітна  плата  штатного  працівника
в місті порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла на 31,4% й становила
6608 грн. Це у 2,1 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн) та на
7,4%  –  середньообласного  показника
(6154 грн). 

Станом  на  1  січня  2018  року
виникла  заборгованість  по  заробітній
платі.  Сума  зарплатного  боргу  на
підприємствах,  в  установах  та
організаціях  міста  становила  122,5  тис.
грн., що на 527,9 тис. грн., або у 5,3 разів
менше,  ніж  на  початок  2017  року.  Вся
сума  боргу  належить  КП
“Прилукижитлобуд”.  За  попередніми
даними  станом  на  01.03.2018р
заборгованість  по  заробітній  платі  на
підприємстві становить 245,7 тис. грн. 

Підприємництво

На  кінець  2017  року  кількість
діючих  суб’єктів  малого  і  середнього
підприємництва по м. Прилуки становила
300  юридичних  та  2644  фізичних  осіб.
Малий  та  середній  бізнес  забезпечує
роботою майже 7 тис. осіб.

Надходження  до  міського
бюджету від підприємницької діяльності
за  2017 рік  становить 52,1  млн.  грн.  В
порівнянні з 2016р. надходження зросли
на 9% (прогноз на 2017р.  — зростання
на 8,2%). 
     На  мале  підприємництво,  як  на
важливий  соціальний  та  економічний
сектор направлена підтримка міської влади.  Активно працює Центр підтримки
підприємництва,  який  було  створено  в  рамках  спільного  проекту  Прилуцької
міської ради, Корпусу миру в Україні та ПрАТ “А/Т тютюнова компанія “В.А.Т.-
Прилуки”.  Фахівці  Центру  надають  консультації  суб’єктам  господарювання  з
юридичних  і  бухгалтерських  питань, надають  практичну  допомогу,  проводять
практичні  навчання  користуванню  електронними  сервісами.  Всього  за  звітний
період  надано  2656  консультації.  Матеріали  про  тенденції  розвитку
підприємництва,  роз’яснення  законодавства,  конкурсні  відбори  інноваційних
проектів  висвітлюються  в  ЗМІ.  Центр  організовує  проведення  семінарів-
практикумів з фахівцями  газети “Все про бухоблік”.
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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.

                                                            Транспорт

Пасажирський  автотранспорт
виконує  важливе  соціальне  завдання  з
перевезення мешканців та гостей міста, а
також  перевезень  пільгової  категорії
пасажирів  в  автобусах  загального
призначення.

У  місті  Прилуки  існує  25
автобусних маршрутів,  на  яких здійснює
перевезення  33  автобуси  загального
користування.  Послугу  з  перевезення
пасажирів  надають  13  приватних
перевізників. 60% транспорту міста, який
здійснює перевезення пасажирів по місту
—  великої пасажиромісткості.

За  2017  рік  кількість
перевезених  пасажирів
автомобільним  транспортом
становила 3031,7 тис. пас., що на 15,2
% менше, ніж за 2016 рік. На 13,6 %
зменшився  також   пасажирооборот,
який склав 36,6 млн. пас. км.

За  2017  рік  автомобільним
транспортом  перевезено  83,4  тис.  т.
вантажів,  що  на  7%  менше,  ніж  в
минулому  році.  Відповідно  на  5,6%
зменшився  вантажооборот,  який
становить 58,8 млн. ткм. 
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Сфера надання адміністративних послуг

Організацію роботи щодо надання адміністративних послуг населенню
через  Міськрайоний  Центр  надання  адміністративних  послуг  Прилуцької
міської  ради  здійснює відділ  адміністративних послуг  міської  ради.  Режим
роботи центру зорієнтований виключно
на  потреби  суб’єкта  звернення:  шість
днів на тиждень, у тому числі у суботу.
Протягом  2017  року  до  відділу
адміністративних  послуг  міської  ради
надійшло 28843  письмових звернень від
суб’єктів  господарської  діяльності
(юридичних  та  фізичних  осіб)  та
громадян міста та району.

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

- реєстрація  (зняття  з  реєстрації)
місця проживання осіб;

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

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

земельного кадастру;
- надання відомостей з Державного земельного кадастру.

          В залежності від порушеного у  клопотанні питання, вони розглядаються у
відповідних  відділах  та  управліннях  міської  ради,  райдержадміністрації  чи
адміністративних органах  міста.

За  2017  рік  посадовими  особами  відділу  адміністративних  послуг
прийнято  та  виконано  5412  звернень  щодо  реєстрації  (зняття  з  реєстрації)
місця проживання,  внесення змін у дані  щодо реєстрації  місця проживання.
До  місцевого  бюджету  за  надання  вищезазначеної  послуги  перераховано
116,3 тис. грн.
   Державні  реєстратори  речових  прав  на  нерухоме  майно  відділу
адміністративних  послуг  надають послуги   у  сфері  державної  реєстрації
речових прав на нерухоме майно.  За  2017 року державними реєстраторами
речових прав на нерухоме майно прийнято та виконано  8199  звернень щодо
реєстрації речових прав.

Всього  до  місцевого  бюджету  за  адміністративні  послуги,  надані
посадовими  особами  відділу  адміністративних  послуг  у  2017  році
перераховано суму 1097508,75 грн.      

У  подальшому  серед  основних  завдань  реформування  сфери
адміністративних  послуг  є  збільшення  переліку  адміністративних  послуг,  які
надаються  через  центр  надання  адміністративних  послуг,  підвищення  якості
надання  таких  послуг,   впровадження  нових  інформаційних  технологій  для
спрощення процедури надання адміністративних послуг.
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Кількість письмових звенень 



     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 2017 року, у порівнянні з минулорічним показником зменшилась на 387
осіб  і  становила  1734  безробітних.  Серед  них  1032  особи  –  жінки,  711
безробітних – молодь віком до 35 років. 

Станом на 1 січня 2018 року на обліку у Прилуцькій міськрайонній філії
Чернігівського ОЦЗ перебували 411 безробітних мешканців міста (на 63 особи
менше, ніж рік тому), серед яких 45,5 % складали особи, які займали робітничі
місця, 42 % – займали посади службовців і решта 12,3 % – особи без професії. 

Протягом  2017  року  на  обліку  в  Прилуцькій  міськрайонній  філії
Чернігівського ОЦЗ перебували 63 військовослужбовці з числа учасників АТО,
61 з них отримав статус безробітного, 7 осіб працевлаштовані.

Протягом звітного періоду статус безробітного мали 130 осіб з інвалідністю.
За  направленням  служби  зайнятості  працевлаштовані  35  осіб,  2  особи  взяли
участь у громадських роботах, 5 осіб пройшли професійне навчання. 

Чисельність  громадян,  працевлаштованих  за  направленням  служби
зайнятості протягом  2017 року, становила 649 безробітних. Середня тривалість
пошуку  роботи  становила  88  днів,  рівень  працевлаштування  становив  37 %.
Шукачі  роботи  здебільшого  працевлаштовані  в  таких  сферах  економічної
діяльності, як переробна промисловість,  торгівля та надання послуг. 

   Кількість вакансій, поданих роботодавцями до служби зайнятості протягом
2017 року в порівнянні з 2016 роком зросла на 4% і становила 3394. Станом на
1  січня  2018  року  у  базі  даних  служби  зайнятості  114  актуальних  вакансії.
Насамперед  роботодавцям  потрібні  кваліфіковані  робітничі  кадри.  Зокрема,
бракує електромонтерів,  слюсарів,  електрогазозварників,  верстатників,  малярів,
швачок, кухарів, офіціантів, продавців, касирів. Також є вакансії для механіків,
техніків,  енергетиків,   Щодо  людей  з  вищою  освітою,  то  потрібні  лікарі  та
інженери.  Пропонується  робота  і  для  громадян  без  спеціальної  підготовки,
зокрема  для  підсобних  робітників,  сторожів,  вантажників.  За  розмірами
запропонованої  заробітної  плати  56%  вакансій  мали  мінімальну  заробітну
плату, 41% — від мінімальної до середньої заробітної плати регіону і  решта,
лише  3% — 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
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2017 року на обліку у філії перебували 645 безробітних осіб квотної категорії. З
них за допомогою служби зайнятості роботу знайшли 237 осіб.

На  нові  робочі  місця  з  компенсацією  єдиного  соціального  внеску
працевлаштовані 25 безробітних жителів міста.

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 2017 року статус безробітного мали
130 громадян  цієї  категорії,  35  осіб  працевлаштовані,  2  особи взяли  участь  у
громадських роботах, 5 осіб пройшли професійне навчання.

 З  метою  формування  у  населення
усвідомлених  підходів  до  вибору  професії,
мотивації  до  легальної  зайнятості,  орієнтації
на  потреби  ринку  праці,  популяризації
робітничих  професій  здійснюється  системна
та  комплексна  профорієнтаційна  робота.
Спеціалістами  Прилуцької  міськрайонної
філії  Чернігівського  ОЦЗ надавалася
методично  -  практична  допомога  з  питань
професійної  підготовки  та  перепідготовки  персоналу  на  виробництві.
Проводилися семінари з  працівниками кадрових служб  підприємств,  установ і
організацій  міста.  Протягом звітного періоду підвищили кваліфікацію шляхом
стажування  безпосередньо  на  підприємствах і  в  організаціях  міста  172
безробітних.  У 2017 році набули нових професій та підвищили кваліфікацію за
направлення служби зайнятості 201 безробітний.

З метою орієнтації населення на отримання професії, актуальної на ринку
праці  та  підвищення кваліфікації,  протягом 2017 року проведено 12 семінарів
“Оволодій професією” за участю 107 осіб, 5 презентацій навчальних закладів - 58
осіб,  11  презентацій  послуг  професійного  навчання  -  107  осіб,  4  презентації
курсів професійного навчання за участю 45 осіб.

  Протягом  2017 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 2017 рік для організації громадських робіт місцевим
бюджетом виділені кошти  у сумі 76 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  5  договорів  про  спільну  діяльність  з  організації  оплачуваних
громадських робіт на участь в них 40 осіб.

Фахівцями  служби   зайнятості  проведено  21  семінар  з  орієнтації  на
тимчасові та  громадські роботи, участь в яких взяли 366 осіб, з них 190 осіб —
жителі міста. Всього протягом 2017 року в тимчасових та громадських роботах
взяли участь 180 безробітних жителів міста.
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З  метою  інформування  мешканців  міста  про  послуги,  які  надає  служба
зайнятості, ознайомлення з актуальними вакансіями на ринку праці, проведено
24 Дні відкритих дверей центру зайнятості
за участю 398 жителів міста,                8
семінарів для молоді за участю 82 осіб, 54
семінари  “Легальна  зайнятість”  —  550
учасників. З  метою  широкого
інформування  населення  щодо  отримання
роботи,  протягом  2017  року  проведено  66
ярмарок вакансій, в т.ч. 2 ярмарки для осіб з
обмеженими  фізичними  можливостями,  2
презентації підприємств та 1 презентація професії “швачка”.

Пенсійне забезпечення населення

За 2017 рік до бюджету Прилуцького об’єднаного управління  Пенсійного
фонду  надійшло  власних  коштів  –  19961,52  тис.  грн.,  коштів  від  додаткових
ставок збору –  5224,0 тис. грн.

У звітному році профінансовано потребу в коштах на виплату пенсій та
допомог  у повному обсязі. 

На  обліку  в  управлінні  перебуває  29824  пенсіонера.  За  звітний  період
спостерігалась  позитивна  динаміка  потреб  в  коштах  на  виплату  пенсій  та
допомог. Середній розмір нарахованих пенсій станом на 01.01.2018 року складає
2268,73 грн. 

Протягом  2017  року   призначено  897  нових  пенсій.  Проведено  3578
поточних  перерахунків,  в  тому  числі  1338  перерахунки пенсій  з  урахуванням
стажу роботи. 

На  обліку  в  управлінні  перебуває  “дітей  війни”  7138  осіб.  Усім
пенсіонерам, які мають статус “дитина війни” згідно Постанови від 28.12.2011
року № 1384 “Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих
верств населення” виплачується підвищення у розмірі 66,43 грн.  

Загальна  сума  заборгованості  до  управління  по  платежах,  контроль  за
погашенням  яких  здійснюють  органи  ПФ,  збільшилась  на  1017,8  тис.  грн.  і
станом  на  01.01.2018  р.  становить  11464,7  тис.грн.  Заборгованість  зі  сплати
страхових  внесків  зменшилася  на  22,4  тис.грн.  та  становить  2279,3  тис.грн.
Заборгованість із відшкодування пільгових пенсій становить 9182,8 тис. грн., що
на 1040,2 тис. грн. більше  ніж на початок року.  

 Управлінням вживалися заходи щодо зменшення заборгованості із сплати
внесків:  посадових осіб  підприємств-боржників  викликали на  кожне засідання
комісії з питань погашення заборгованості по заробітній платі, пенсій, стипендій
та  інших соціальних допомог  для  заслуховування  звітів  керівників-боржників.
Станом на 01.01.2018 примусовому виконанню підлягають виконавчі документи
управління на суму 949,9 тис. грн. дієвої заборгованості, в т.ч. 404,0 тис. грн. ─
виконавчі документи на стягнення боргу по страхових внесках, 149,0 тис. грн. ─
за виконавчі документи на стягнення заборгованості із відшкодування пільгових

                                                                                                                                                                                                                    9



пенсій та 396,9 тис. грн. ─ виконавчі документи на стягнення боргу по єдиному
внеску на користь управління.
  Обчислення  пенсій  відповідно  до  Закону  України  “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” здійснюється із заробітку
за період роботи після 1 липня 2000 року за даними персоніфікованого обліку.
Станом  на  01.01.2018  року  видано  довідок  для  призначення  та  перерахунку
пенсій   2048  пенсіонерам.         

Управлінням постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення
щодо отримання пенсій через поточні рахунки в банківських установах. Станом
на 01.01.2018 року пенсії через поточні рахунки банківських установ одержують
18155 осіб або 56,5 % до загальної чисельності отримувачів пенсій.    
        Управлінням Пенсійного фонду проводиться  роз’яснювальна  робота  з
платниками  та  населенням  міста  та  району.  Так,  за  12  місяців  2017  року
проведено 60  зустрічей  в трудових колективах,  14 виїзних прийоми, 17 статей
на  сторінках  засобів  масової  інформації  та  27  виступів  по  місцевому
телебаченню.
          
                     Соціальний захист та соціальне забезпечення населення

 На обліку в управлінні праці та соціального
захисту  населення  міської  ради  в  2017  році
перебувало  26970  одержувачів  різних  видів
допомоги.

За  звітний  період  5205  мешканців  міста
отримали різних видів допомоги на суму 62307,0
тис.  грн.  Субсидії  на  житлово-комунальні
послуги,  тверде  паливо  та  скраплений  газ
отримали 21765 сімей на суму 172440,2 тис. грн.

Державними  соціальними  інспекторами  виявлено  38  випадків  подання
заявниками недостовірної інформації про доходи та майновий стан. Як результат
переплачено кошти на суму 85,5 тис.  грн.  До державного бюджету повернуто
58,5 тис. грн.

Протягом 2017 року до Державного автоматизованого реєстру пільговиків
включено інформацію про 1448 осіб. Всього в Реєстрі на обліку перебуває 19082
пільговики. Закрито 957 карток померлих пільговиків.

За звітний період для надання пільг було використано 17109,4 тис. грн. 
З  числа  внутрішньо  переміщених осіб  з  окупованої  території  України  та

зони проведення АТО протягом 2017 року допомога на проживання призначена
369 особам на суму 2257,4 тис. грн.

Станом  на  01.01.2018  року  на  обліку  в  управлінні  праці  та  соціального
захисту населення перебувало 402 учасники АТО.

Відповідно до міської програми “Пільги місцевої влади на оплату житлово-
комунальних послуг та послуг зв’язку учасникам бойових дій, які брали участь у
антитерористичній операції, сім’ям воїнів загиблих (померлих) в Афганістані та
під  час  участі  в  антитерористичній  операції,  захищаючи  незалежність,
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суверенітет  та  територіальну  цілісність  України,  інвалідам по  зору  — членам
УТОС, спілці ветеранів Афганістану на 2016 - 2018 роки” щомісячно з міського
бюджету відшкодовуються додаткові пільги на житлово-комунальні послуги. В
2017 році за даною програмою отримали додаткову пільгу 87 інвалідів по зору та
400 учасників АТО на суму 926,6 тис. грн.

Для 34 учасників АТО проведено закупівлю путівок до санаторно-курортних
закладів на суму 277,2 тис. грн. Також 1 учасник АТО отримав направлення на
психологічну реабілітацію. 

За  договором,  укладеним  із  Прилуцькою  автомобільною  школою,
професійну адаптацію пройшли 22 учасники АТО на суму 156,3 тис. грн.

Прийнято  документи  для  виплати  грошової  допомоги  членам  сімей
загиблого  учасника  антитерористичної  операції  за  споруджений  надгробок  та
направлено у Чернігівський виплатний центр відповідно до Програми фінансової
підтримки  членів  сімей  загиблих  (померлих)  учасників  антитерористичної
операції  на  спорудження  надгробка  на  могилі  загиблих  (померлих)  учасників
антитерористичної  операції  у  Чернігівській  області  на  2017  рік.  Станом  на
01.01.18р. допомогу отримала 1 сім’я в сумі 16,1 тис. грн. та 1 сім’ї нарахована
допомога в сумі 16,1 тис. грн.

Прийнято  та  розглянуто  на  відповідній  Комісії  заяву  сина  загиблого
учасника  АТО  на  виплату  компенсації  для  придбання  житла.  Призначена
компенсація в сумі 475,6 тис. грн. Житло придбане в жовтні 2017 року.

Прийнято та розглянуто на відповідній Комісії заяву учасника АТО, інваліда
війни  2  групи,  на  виплату  компенсації  для  придбання  житла.  Призначена
компенсація в сумі 620 тис. грн. Кошти зараховані на спецрахунок заявника.

В 2017 році виплачено одноразову матеріальну допомогу 86 інвалідам та 11
малозабезпеченим особам на суму 61,5 тис. грн.

Протягом звітного періоду 255 інвалідів забезпечено технічними та іншими
засобами  реабілітації  на  суму  1120,5  тис.  грн.  Управлінням  видано  345
направлень  для  забезпечення  протезно-ортопедичними  виробами  для  осіб  з
обмеженими фізичними можливостями.

Протягом року забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування 99
осіб  (28  осіб  з  числа  інвалідів  війни  та  ветеранів,  37  осіб  з  числа  інвалідів
загального захворювання та з дитинства).

У  2017  році  видано  19  листів  талонів:  13  ─ зі  знижкою  50%  та  6  ─ зі
знижкою 100%.

Виплату  компенсації  інвалідам  за  невикористане  санаторно-курортне
лікування  отримало  60  осіб  на  суму 22  тис.  грн.  (40  інвалідів  війни на  суму
16,1  тис.  грн.  та  20  осіб  з  інвалідністю  загального  захворювання  на  суму
5,9 тис. грн.).

Компенсацію  на  бензин,  ремонт  автомобіля  отримали  57  осіб  на  суму
15,7  тис.  грн.  та  компенсацію  на  транспортне  обслуговування  отримали  94
інваліди на суму 33,8 тис. грн.

В 2017 році  направлено 110 дітей-інвалідів до центрів реабілітації  (78 до
центру  реабілітації  в  м.  Прилуки  та  32  до  обласного).  Також  спеціалістами
управління направлено 393 заяви громадян для отримання соціальних послуг у
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територіальному  центрі  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг). За звітний період 2134 особи отримали допомогу до 5 травня на суму
2522,9 тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 року на обліку в управлінні перебувало 773 громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що на 30 осіб менше, ніж в
минулому році.

У 2017 року 40 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС забезпечено
путівкою на санаторно-курортне лікування.

Для  виплати  пільги  на  медичне  обслуговування  громадянам,  які
постраждали внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  було  профінансовано  72,2
тис. грн. За звітний період здійснено виплату додаткових відпусток та стипендій
103 особам на суму 344,5 тис. грн.

Протягом 2017 року 476 особам з числа постраждалих внаслідок аварії на
Чорнобильській  АЕС виплачено  компенсації  на  продукти  харчування  на  суму
1480,5 тис. грн.

У звітному періоді 590 особам нарахована компенсація за шкоду заподіяну
здоров’ю,  одноразову  допомогу  в  разі  втрати  годувальника  та  допомогу  на
оздоровлення громадянам на суму 109,9 тис. грн.

Виплачено  вартість  проїзду  29  особам,  постраждалим  внаслідок
Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії, на суму 7,7 тис. грн. 

Стан  додержання  законодавства  про  працю  в  частині  мінімальних
державних гарантій в оплаті праці здійснюється шляхом обстежень підприємств,
установ та організацій міста. Протягом 2017 року спеціалістами управління праці
та  соціального  захисту  населення  міської  ради  здійснено  62  обстеження,  за
результатами  яких  керівникам  надано  282  рекомендації  щодо  усунення
виявлених  порушень  законодавства  про  працю,  з  них  123  рекомендації  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.

Питання  зростання  рівня  оплати  праці  знаходиться  під  постійним
контролем  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  Прилуцької
міської ради. Вживаються заходи, направлені на підвищення рівня оплати праці,
удосконалення  соціально-трудових  відносин  через  механізм  колективних
договорів.  При  повідомній  реєстрації  колективних  договорів  підприємств,
організацій  та  установ  міста  перевіряється  стан  дотримання  законодавчо
встановленого  рівня  мінімальної  заробітної  плати,  міжкваліфікаційних  та
міжпосадових  співвідношень  в  оплаті  праці,  рекомендованих  Генеральною  та
галузевими угодами, а також дотримання чинного законодавства щодо пільг та
компенсацій  працівникам,  зайнятим  на  роботах  з  важкими  та  шкідливими
умовами  праці.  Сторонам  договору  вносяться  рекомендації  щодо  перегляду
положень  колективного  договору,  прийнятих  з  порушенням  трудового
законодавства, збільшення фонду оплати праці відповідно до збільшення обсягів
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виробництва, тощо.  Станом на 01.01.2018 року в управлінні зареєстровано 249
колективних  договорів,  що  на  4  од.  (1,6%)  більше,  ніж  на  відповідну  дату
минулого року. В 2017 році управлінням зареєстровано 42 колективних договори,
з  них 12 первинно укладені  та 62 зміни і  доповнення до діючих колективних
договорів.  Договірним  регулюванням  охоплено  16951  працівник  підприємств,
організацій та установ міста.

Спеціалістам  госпрозрахункових  підприємств  надавалася  методична
допомога щодо удосконалення форм та систем організації праці та її оплати. 
   В  територіальному  центрі  соціального  обслуговування (надання
соціальних послуг) функціонує 3 відділення: соціальної допомоги вдома, денного
перебування, організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. В
2017 році дані відділення надали послуги 1518 особам. 

Протягом  року  працівниками  територіального  центру  проведено  200302
заходи, зокрема:

відділення  соціальної  допомоги  вдома  обслужило 772  особи,  проведено
54349 відвідувань, надано 188202 заходи;

відділення денного перебування обслужило 155 осіб, надало 6877 заходів;
відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

обслужило 997 осіб, надало 5223 заходи.
Протягом року  взято  на  обслуговування  відділенням соціальної  допомоги

вдома 120 осіб,  а знято  ─ 118 осіб (64 померло, 26 забрали доглядати родичі,
28 по інших причинах). До будинків-інтернатів направлено 5 осіб.

На  утримання  територіального  центру  в  2017  році  було  використано
5068,9  тис.  грн.  загального  фонду  бюджету,  що  становить  100% від  потреби.
Надійшло спонсорської  грошової  допомоги на  суму 3,3  тис.  грн.  та  у вигляді
натуральних  надходжень  на  суму  32,6  тис.  грн.  Протягом  року  установою
надавались  платні  послуги.  Кошти  від  власних  надходжень  становлять
128,8 тис. грн. 

У  центрі  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів  м.  Прилуки дітям
надається комплексна соціально-педагогічна, психологічна, фізична та інші види
реабілітації.  За  звітний  період  в  центрі  пройшло  реабілітацію  146  дітей  з
інвалідністю. Закінчили курс реабілітації 76 дітей-інвалідів.

На  утримання  центру  реабілітації  було  використано  із  загального  фонду
бюджету 2021,5 тис. грн., що становить 100% від потреби. Надано спонсорської
допомоги у вигляді натуральних надходжень на суму 46,7 тис. грн. та грошової
спонсорської допомоги на суму 0,5 тис. грн. 

Підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика

Головним спеціалістом у справах сім’ї та молоді міської ради постійно
проводиться робота щодо консультування мешканців міста Прилуки про порядок
оформлення необхідних документів багатодітними сім'ями. На даний час у місті
зареєстровано 182 багатодітні сім'ї, у яких 627 дітей.

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

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

У 2017 році 2774 дітей отримали послуги з оздоровлення та відпочинку,  з
них 2057 дітей пільгових категорій.

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

Повідомляю, що протягом 2017 року головним спеціалістом у справах сім'ї
та молоді міської ради організовано та проведено ряд загальноміських заходів, з
метою  відзначення  Міжнародного  Дня  сім'ї  та  Дня  матері  у  місті  Прилуки,
зокрема  проведено  родинний  фестиваль  "Талановиті  сім'ї",  організовано
виставку-презентацію  "Родинне  дерево",  майстер-класи  із  виготовлення
родинних  оберегів  та  предметів  інтер'єру,  сувенірну  ярмарку  "Handmade",
спортивні змагання "Тато, мама, я — спортивна сім'я". 

З нагоди відзначення Дня молоді в місті Прилуки у 2017 році на стадіоні
"Супутник" проведено відкриту спартакіаду серед дітей та молоді з особливими
потребами.  Відбувся  круглий  стіл  за  участю  представників  молодіжних
громадських організацій  "Молодість вперед крокує", на якому було обговорено
перспективи  та  проблемні  питання  молодіжної  політики  в  місті.  Проведено
велопробіг "Молодь за здоровий спосіб життя", турнір з пляжного волейболу. На
Центральній площі міста відбулися урочистості з нагоди Дня молоді "Майбутнє
— це ми!", під час яких нагороджено найактивніших представників молоді міста.
Проведено міні-фест з екстрим-спорту. На алеї Любові Забашти діяли виставки
робіт молодих художників та фотографів, було встановлено фотозони, присвячені
Дню  молоді  та  безвізовому  режиму  до  Європейських  країн,  відбувся  вечір
акустичної музики. На Центральній площі міста відбулася концертна програма
"Молодіжна хвиля", за участю представників Х-фактора. 

23  серпня  2017  року  з  метою  належного  відзначення  заходів  до  Дня
Державного Прапора України та  26-ї  річниці  незалежності  України проведено
урочисте  вручення  паспортів  України  в  рамках  проведення  акції
"Я — громадянин України".

До  Дня  захисника  України  та  Дня  українського  козацтва  для  студентів
вищих навчальних закладів  міста  проведено  розважальну  програму  "З  глибин
сторіч козацький клич". 

15 та 16 листопада 2017 року проведено квест-гру "Вперед, студенте!" за
участю Молодіжної  ради  міста  Прилуки  та  урочистості  з  нагоди  святкування
Міжнародного Дня студента.

У рамках  проведення  у  місті  Миколиного  та  Воздвиженського  ярмарків
головним спеціалістом у справах сім"ї  та  молоді  міської  ради організовано та
проведено  загальноміські  заходи  за  участю  викладачів  та  студентів  вищих
навчальних  закладів  міста.  Зокрема,  під  час  проведення  Миколиного  ярмарку

                                                                                                                                                                                                                    14



відбулася  презентація  навчальних закладів  як  закладів  європейського  рівня на
виставці-презентації "Європейський простір у м.Прилуки".

З  нагоди  святкування  Дня  міста  та  Воздвиженського  ярмарку  на
Театральній площі міста організовано молодіжне містечко "Молодіжний фреш"
за  участю  найталановитіших,  найяскравіших  студентів  та  викладачів  вищих
навчальних закладів. 

На виконання  Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
на 2016-2020  роки,  рішенням Прилуцької міської ради від 28 липня 2016 року
(п’ятнадцята сесія сьомого скликання) №1 "Про затвердження міської Програми
"Молодь  м.Прилуки"  на  2016-2020  роки",  затверджено  відповідну  міську
програму,  з  метою  належної  організації  роботи,  спрямованої  на  реалізацію
завдань  молодіжної  політики.  На  виконання даної  програми на  2017  рік  було
виділено з міського бюджету 40 тисяч гривень. 

Головним спеціалістом у справах сім'ї та молоді міської ради розроблено
міську  цільову  Програму  підтримки  сім'ї,  забезпечення  ґендерної  рівності  та
протидії  торгівлі  людьми  у  місті  Прилуки  на  період  до  2020  року,  з  метою
формування  цілісної  системи комплексних заходів,  спрямованих на  створення
правових  і  соціальних  умов  для  належного  розвитку  сім'ї,  у  тому  числі
удосконалення  роботи  щодо  попередження  домашнього  насильства,
впровадження  ґендерних  підходів  в  усі  сфери  життєдіяльності  суспільства  та
вжиття заходів з протидії торгівлі людьми у місті Прилуки.

Відновлено  функціонування  Молодіжної  ради  при  виконавчому  комітеті
Прилуцької  міської  ради,  зокрема  щонеділі  на  Центральній  площі  міста
проходить акція "Допоможи ближньому", під час якої відбувається збір речей та
продуктів  харчування  для  дітей  із  сімей,  які  опинилися  у  складних  життєвих
обставинах. 

15 та 16 листопада 2017 року проведено квест-гру "Вперед, студенте!" за
участю Молодіжної  ради  міста  Прилуки  та  урочистості  з  нагоди  святкування
Міжнародного Дня студента.

27  грудня  2017  року  проведено  новорічну  розважальну  програму  для
студентської молоді  "Хто зверху?". У святковій програмі взяли участь команди
хлопців та дівчат вищих навчальних закладів міст І-ІІ рівнів акредитації. 

У  рамках  відзначення  100-ї  річниці  подвигу  Героїв  Крут  з  метою
національно-патріотичного  виховання  молоді  міста  Прилуки  29  січня
2018  року  головним  спеціалістом  у  справах  сім’ї  та  молоді  міської  ради
організовано  поїздку  представників  громадських  організацій  та  студентської
молоді  до  Меморіального  комплексу  "Пам’яті  Героїв  Крут"  (с.Пам'ятне
Борзнянського  району).  Бій під  Крутами для  українського  народу є  символом
героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність нашої
держави.

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

Головним спеціалістом у справах сім’ї та молоді міської ради проводяться
засідання  Координаційної  ради з  питань  національно-патріотичного  виховання
молоді при виконавчому комітеті Прилуцької міської ради,  Координаційної ради
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з  питань  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.

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

Станом  на  01  січня  2018  року  в  місті  функціонувало  4  дитячі  будинки
сімейного типу та 10 прийомних сімей, в яких проживало 47 дітей, які втратили
батьківське піклування. 

У  навчальних  закладах  різних  рівнів  акредитації  проводиться
правопросвітницька робота. Працівниками служби у справах дітей міської ради
спільно  з  правоохоронцями  здійснено  37  виступів  перед  дітьми  щодо
популяризації  здорового  способу  життя,  недопущення  насильства  в  сім`ї,
роз'яснення норм чинного законодавства. 

Прилуцьким  міським центром соціальних служб для  сім’ї,  дітей та
молоді протягом  2017  року  здійснювалась  робота  із  сім’ями  та  особами,  які
опинилися в складних життєвих обставинах. З метою виявлення таких категорій
отримувачів  послуг,  вивчення їх  умов проживання та  проблем,  здійснювались
оцінки потреб дитини та її сім'ї, за результатами яких сім’я чи особа бралася під
соціальний супровід. У звітному періоді було складено 345 актів оцінки потреб. 

З метою попередження сімейного неблагополуччя  проводилася робота з
97 сім’ями, які перебувають на обліку Центру, в яких виховується 100 дітей. Під
соціальним супроводом Центру перебувало 63 сім'ї (в яких виховується 65 дітей),
які  потрапили  в  складні  життєві  обставини.  Протягом  2017  року  до  Центру
надійшло 3 повідомлення щодо вчинення насильства в сім’ї. На обліку Центру
перебувала  1  сім'я.  Спеціалістами  Центру  проводились  профілактичні  заходи
щодо вчинення насильства (лекції, відеолекторії, тренінги).

У  2017  році  Центр  здійснював  інформаційно-профілактичну  роботу  з
питань ведення здорового способу життя,  профілактики соціально-небезпечних
хвороб  у  дитячому  та  молодіжному  середовищі,  профілактики  ВІЛ-
інфекції/СНІДу,  запобіганню  насильства  та  ін.  Робота  серед  учнівської  та
студентської  молоді  міста  здійснювалася  шляхом  проведення  лекторіїв,
відеолекторіїв,  анкетувань,  індивідуальних  консультацій  та  бесід,  тренінгових
занять тощо. Зокрема, були організовані та проведені: анкетування учнівської та
студентської  молоді  щодо  визначення  рівня  обізнаності  з  питань  ВІЛ-
інфекції/СНІДу,  насильства  та  торгівлі  людьми;  здійснювалась  профілактична
робота з учнями загальноосвітніх навчальних закладів та студентами навчальних
закладів  І-ІІ  рівнів  акредитації.  Також,  проводились  загальноміські  соціальні
заходи  щодо  популяризації  здорового  способу  життя,  профілактики
розповсюдження  соціально-небезпечних  хвороб,  а  саме,  до  Всесвітнього  дня
пам’яті померлих від СНІДу, до Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням,
до  Всесвітнього  дня  боротьби  зі  зловживанням  наркотиків  і  їх  незаконним
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обігом,  до Всесвітнього дня боротьби зі  СНІДом та  ін.  Всього проведено 243
групових заходи, якими охоплено 5572 особи. 

З метою формування позитивно іміджу сім’ї, пропагування сімейних форм
виховання дітей у червні  2017 року Прилуцьким міським центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді  разом з членами дитячих будинків сімейного
типу та прийомних сімей міста було реалізовано спільний проект  «Моя країна -
Україна».

Протягом звітного періоду проводились соціальні профілактичні заходи:
до Всесвітнього дня здоров’я, до Всесвітнього дня без тютюну, до Дня пам’яті
померлих  від  СНІДу,  до  Всесвітнього  дня  боротьби  зі  зловживанням
наркотиками та їх незаконним обігом та ін..

У 2017 році Прилуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей
та  молоді  реалізовував  міську  Програму  "Соціальна  підтримка  сім'ї,  дітей  та
молоді на 2017-2020 роки". У 2017 році Центром розроблено та виготовлено 2
види рекламної продукції: єврофлаєр на тему протидії поширенню ВІЛ/СНІДу та
інформаційні  блокноти-записники  щодо  видів  соціальних  послуг.  У  рамках
реалізації програми Центром проведено 178 заходів, з яких 11 профінансовано з
міського бюджету у сумі 29995 грн.

З  метою  підготовки  молоді  до  подружнього  життя,  формування  серед
сімей з дітьми відповідального батьківства  в рамках роботи «Консультативного
пункту  при  пологовому  відділенні  і  при  відділенні  акушерства,  гінекології  та
репродуктивного  здоров’я  КЛПЗ  “Прилуцька  центральна  міська  лікарня”
проводяться лекції для вагітних жінок. Протягом 2017 року проведено 68 заходів,
охоплено 651 особа. 

Протягом  звітного  періоду  проводилась  робота  над  формуванням
позитивного  іміджу  інституту  сімейного  влаштування  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування та розвитком і функціонуванням сімейних
форм виховання дітей вищезазначених категорій.

Протягом 2017 року під соціальним супроводженням Центру перебувало
10  прийомних  сімей,  в  яких  виховувалось  18  дітей,  та  4  дитячих  будинки
сімейного типу, у яких виховувалось 31 дитина, позбавлена батьківської опіки.

 У 2017 році:
• 28  липня  2017  року  ПС  Ніколаєвої  було  поповнено  1  дитиною,

позбавленою батьківського піклування;
• 3  листопада  2017  року  ДБСТ  Міщенків  було  поповнено  3  дітьми

позбавленими батьківського піклування.
У 2017 році 1 особа пройшла підготовку кандидатів в опікуни та занесена

до  Єдиного  електронного  банку  даних  про  дітей-сиріт  та  дітей  позбавлених
батьківського піклування, і сім'ї потенційних  опікунів.

З  метою  популяризації  сімейних  форм  виховання  проводилась
інформаційно-просвітницька робота на базі відділення акушерства, гінекології та
репродуктивного здоров’я КЛПЗ “Прилуцька центральна міська лікарня”. У 2017
році  проведено  4  лекторії  з  метою  пропаганди  розвитку  сімейних  форм
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також,
на базі  відділення  акушерства,  гінекології  та  репродуктивного  здоров’я  КЛПЗ
«ПЦМЛ» здійснювалася профілактична робота з  жінками,  які  готуються стати

                                                                                                                                                                                                                    17



мамами,  надавалися  соціальні  послуги.  Проведено  68  заходів,  охоплено  651
особу.

У 2017 році Прилуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та  молоді  проводив широку інформаційну кампанію з  питань наставництва та
пошуку кандидатів  у  патронатні  вихователі.  З  листопада  2017 року на  обліку
Центру перебуває 2 сім’ї кандидатів у патронатні вихователі.

Протягом 2017 року соціальною роботою охоплено 73 опікунських сім’ї (в
яких виховується 78 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)
та 72 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
30 дітей та осіб з даних категорій, які є студентами навчальних закладів різних
рівнів  акредитації,  отримували  соціальні  послуги.  7  випускникам  навчальних
закладів,  особам  з  числа  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, надано допомогу у підготовці до самостійного життя. 5 опікунських
сімей  перебувало  під  соціальним  супроводженням,  2  особи  з  числа  дітей,
позбавлених батьківського піклування під соціальним супроводом.

З  метою забезпечення  соціальної  підтримки сімей,  в  яких  виховуються
діти  та  молодь  з  обмеженими  можливостями  соціальними  послугами  було
охоплено 67 осіб вказаної категорії (з них 44 дитини). 3 сім'ї, де виховуються діти
з  обмеженими можливостями, перебували під соціальним супроводом Центру.
На базі Центру протягом року працювало Клубне об’єднання дітей та молоді з
особливими  потребами,  у  рамках  якого  проводилася  робота  щодо  організації
дозвілля,  розкриття  творчих  можливостей  та  здібностей,  розширення  кола
спілкування  та  з  метою  реабілітації,  соціалізації  та  адаптації  в  суспільстві.
Засідання клубу проводилися щопонеділка.  У 2017 році  для дітей та молоді  з
особливими потребами  було проведено 28 заходів,  зокрема,  творчий конкурс
серед  дітей  з  особливими  потребами  “України  серпень  золотий”,  відкриту
спартакіаду міста Прилуки серед дітей та молоді з особливими потребами до Дня
молоді, адресне привітання дітей, які мають особливі потреби з новорічними та
Різдвяними  святами  та  інші.  Також  у  грудні  2017  року  ПМЦСССДМ
організовував  проведення  першого  загальноміського  заходу  для  осіб  з
обмеженими можливостями до Міжнародного дня інвалідів.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 року № 623
“Про  внесення  змін  до  деяких  Постанов  Кабінету  Міністрів  України  щодо
функціональних  обов’язків  державного  соціального  інспектора”,  яка  набула
чинності  одночасно  із  Законом України  “Про Державний бюджет  України  на
2015 рік”, контроль за цільовим використанням коштів при народженні дитини,
виплати  одиноким  матерям,  виявлення
випадків нецільового використання бюджетних
коштів покладено  на  спеціалістів  центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Прилуцьким  міським  центром
соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді
протягом  2017  року  здійснено  173  перевірки.
Випадків  нецільового  використання
бюджетних коштів при народженні дитини не
виявлено.
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 Демографічна ситуація 

За оцінкою, на 1 січня 2018 року
чисельність  наявного  населення  в
м.Прилуках  становила  55215  осіб.  З
початку  року  кількість  жителів  міста
зменшилася  на  1055  осіб.  Розмір
природного  скорочення  становив  481
чол., міграційного — 574 чол.

За  2017  рік  в  місті  на  світ
з’явилися 403 немовлят, померло — 884
чоловік.

Медична галузь

Медичну допомогу населенню міста надають:
1) КЛПЗ “Прилуцька центральна міська лікарня” на 345 ліжок цілодобового

стаціонару та поліклінічним відділенням із амбулаторним прийомом лікарів по
20-ти  спеціальностям і денним стаціонаром на 34 ліжка;

2) Прилуцька міська дитяча лікарня на 40 ліжок цілодобового стаціонару та
поліклінічним  відділенням  з  обслуговуванням  дитячого  населення  лікарями-
педіатрами  на  15  дільницях,  та  амбулаторним  прийомам  лікарів  по  11  -ти
спеціальностям і денним стаціонаром на 15 ліжок;

3)  Прилуцька  міська  стоматологічна  поліклініка  з  госпрозрахунковим
відділенням ортопедичної стоматології;

4) КЗ “Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги”
до складу якого входить 6 амбулаторій ЗПСМ з обслуговуванням населення на 26
дільницях і денним стаціонаром на 12 ліжок;

5) станція швидкої допомоги;
6) протитуберкульозний,  наркологічний,  шкіро-венерологічний,

психоневрологічний диспансери.
Основними завданнями, які покладені на первинну медичну допомогу міста

є  надання  консультацій,  проведення  діагностики  та  лікування  найбільш
поширених  хвороб,  травм,  отруєнь,  патологічних,  фізіологічних,  (під  час
вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів.

КЛПЗ “Прилуцька центральна міська лікарня” активно проводяться заходи,
спрямовані на раннє виявлення та лікування соціально-значущих хвороб, шляхом
надання  цілодобової  медичної  допомоги  вторинного  рівня.  Також  лікарня
продовжує  надавати медичну допомогу матерям та дітям відповідно до сучасних
перинатальних  технологій.  Велике  значення  приділяється  профілактиці  та
ранньому виявленню соціально-значущих хвороб.

Пріоритетним напрямком розвитку медичної галузі міста у 2017 році був і
залишається надалі розвиток первинної медичної допомоги на засадах загальної
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практики  сімейної  медицини  з  поетапним  переходом  на  сімейний  принцип
обслуговування за принципом групової практики. 

  КЗ  “Прилуцький міський центр первинної  медико-санітарної  допомоги”
з  01.01.2018  року  проводить  окрему  фінансово-господарську  діяльність  як
юридична  особа.  До  його  складу  входить  6  амбулаторій  загальної  практики
сімейної  медицини,  які  розташовані  в  різних  мікрорайонах  міста.  Заклад
зареєстрований в  системі  e –  HELSI для  укладання  електронних декларацій  з
пацієнтами. Кожна амбулаторія загальної практики сімейної медицини проводить
роботу по консультуванню та тестуванню на ВІЛ-інфекцію осіб з групи ризику,
залучення  їх  до  профілактичних  програм.  Тестування  та  консультування
сімейними  лікарями  проводиться  швидкими  тестами  безкоштовно  та
конфіденційно. 

З  квітня  2017р.  стартувала  Урядова  Програма  “Доступні  ліки”.
На м. Прилуки в 2017р. було виділено 1079 тис. грн. КЗ  “Прилуцький міський
центр  ПМСД”  було  укладено  угоди  з  двома  аптечними  закладами  КП  “Ліки
України” Чернігівської обласної ради, які відпускали ліки за рецептами сімейних
лікарів ЗПСМ в 4 аптеках міста.

Протягом року було виписано лікарями ЗПСМ 52 525 рецептів, кількість
рецептів за якими було здійснене відшкодування – 49 867.

  В процесі реалізації даного пріоритетного напрямку переглянуто території
терапевтичних дільниць для формування мережі амбулаторій, укомплектованих
групами лікарів, що працюють на принципах сімейної медицини.

Шляхом  впровадження  новітніх  лікувально-діагностичних  технологій
покращувалася якість амбулаторної та стаціонарної допомоги. 

На  утримання  закладів  охорони  здоров'я  міста  за  2017  рік  фактично
використано 79 млн. 707,5 тис. грн. бюджетних коштів (з них державна субвенція
склала 52 млн. 394,6 тис.  грн.,  кошти місцевого бюджету – 27 млн. 312,9 тис.
грн.). Фактичні видатки з них на заробітну плату склали  62 млн. 143,3 тис. грн. –
78 % всіх коштів, енергоносії – 8,0%, харчування – 1,7  %, медикаменти – 2,3 %.

За   2017 рік залучено позабюджетних коштів на суму 2 млн. 248,2 тис. грн.
За  2017 рік на безкоштовне та пільгове амбулаторне лікування хворих за міською
цільовою Програмою “Медико–соціальне  забезпечення  пільгових  та  соціально
незахищених верств населення на 2017 рік” було використано 2 027,83 тис. грн.
(з них  по програмі “Доступні ліки” за державні кошти – 1 079,2 тис. грн., кошти
місцевого бюджету – 948,63 тис. грн.). На  забезпечення хворих інсулінами за
міською цільовою Програмою “Цукровий  діабет”  витрачено  2  972,4  тис.  грн.
(з  них  державна  субвенція  склала  1  122,4  тис.  грн.,  1850,0  тис.  грн.  – кошти
місцевого бюджету). 

В  рамках  програми  ЄС/ПРООН  для  реалізації  проекту  “Реформування
медичної  галузі  міста  шляхом  впровадження  електронної  системи  охорони
здоров’я” з  місцевого бюджету було виділено 405,6  тис. грн. За кошти, надані на
виконання доручень виборців депутатами місцевої ради, придбано :

 фотоелектроколориметр 1 шт на суму 15 тис. грн.;
 набір інструментів для онкологічного відділення на суму 50,0 тис. грн.;
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 будматеріали  для  покращення  матеріально-
технічної бази закладів – 99,5 тис. грн.

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

 освітлювач ендоскопічний 1 шт. на суму 37,0
тис. грн.;

 комплект  меблів  для  стоматологічної
поліклініки  на 16,0 тис. грн.;

 проведено  поточний  ремонт  відділень
дитячої лікарня на суму         134,0 тис. грн.

За  кошти  місцевого  бюджету  придбано  для
потреб Прилуцької міської дитячої лікарні  апарат УЗД
на суму 1 198,6 тис. грн. та комп’ютерне обладнання на
суму 15,3 тис. грн.

На  покращення  матеріально  технічної  бази  закладів  медико-санітарної
допомоги населенню із міського бюджету виділено 150 тисяч грн.

 За  звітний період проведено 17 процедур на закупівлю товарів,  робіт  та
послуг  на  тендерних  умовах,  за  результатами  яких  укладено  13  договорів  на
загальну суму 7895,8 тис грн.

 В  рамках  реалізації  заходів  по  покращенню  матеріально–технічної  бази
медичних закладів міста за рахунок бюджету розвитку була отримана медична
апаратура на загальну суму 239,7 тис. грн.

 Житлово-комунальне господарство

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

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

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

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

З  метою  поліпшення  технічного  стану  водопровідно-каналізаційного
господарства,  централізованого  теплопостачання,  згідно  плану
капітального  ремонту  по  цехам  комунального  підприємства
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“Прилукитепловодопостачання” за  2017  рік  було  виконано  капітального  та
поточного ремонту на суму 1849,03 тис. грн.  

По дільниці теплопостачання:
1. З  початку  2017  року  виконано  заміну  1082  метрів  теплових  мереж.

Виконано заміну теплових мереж по пров.Гастелло – 96 м, вул.Пушкіна – 78-24
м., вул.Садова, 64 – 70-72 м, вул.Костянтинівська,98 – 36 м, вул.Шевченка, 107 –
22 м та інші.  Вартість робіт  229,18 тис. грн. 

2. Проводяться  підготовчі  роботи  по  реконструкції  котельні  по
вул.Саксаганського, 9А. Вартість реконструкції 447,712 тис. грн.

3. З початку року встановлені теплові лічильники в 15 житлових будинках
на загальну суму 288,713 тис. грн.

По дільниці водопостачання:
1. З  початку  2017  року  виконано  заміну  1435  м  водопровідних   мереж.

Вартість робіт 208,0 тис. грн. 
2. Для покращення водопостачання вул.Костянтинівської,  вул.Польової  та

вул.Коцюбинського  виконано  закільцювання  водопровідної  мережі  по
вул.Білецького – Носенка протяжністю 220 м. 

3. Для  стабільної  та  якісної  послуги  водопостачання  вул.Гвардійська,
вул.Макаренка,  вул.Нафтовиків,  вул.Половецька  (від  вул.Гвардійської  до
вул.Чехова протяжністю 300 м), закільцювання вул. Макаренка-Будівельників та
вул.Гвардійська – Нафтовиків  протяжністю 500 метрів.

По дільниці водовідведення:
1. З початку 2017 року виконано заміну 27 м каналізаційних мереж. Вартість

робіт становить 63,454 тис.грн. 
2. Замінено  насос  на  КНС  №9  вул.Густинська,  34/3.  Вартість  робіт

становить 257,65 тис. грн. Економічний ефект – 10,67 тис. грн/рік.
3. Виконані  роботи  по  реконструкції  системи  аерації  каналізаційних

очисних споруд на першому аеротенку. Вартість робіт становить  370,06 тис. грн.
Ремонт внутрішньобудинкових мереж:
Згідно  плану  капітального  та  поточного   ремонту  з   початку  2017  року

виконано робіт на суму – 194,738 тис. грн. (в т.ч., матеріали – 162,828 тис. грн.).
Замінено мереж: 

 опалення – 222 м.;
 гарячого водопостачання – 136 м.;
 водовідведення – 199 м.

Замінено запірної арматури – 519 шт.
Заізольовано 1478 м внутрішньобудинкових теплових мереж.

         КП «Прилукижитлобуд»  постійно проводить роботи  з поточного ремонту
житлового  фонду,  виконує  роботи  по  склінню  та  утепленню  вікон,  ремонту
віконних  рам,  ремонту  поручнів,  встановленню  замків  та  пружин  на  вхідних
дверях  під’їздів,  виготовлення  дверей,  ремонту  ливневої  каналізації  біля
будинків,  прочищення  димовентканалів,  фарбування  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.
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 На початок 2018 року на обслуговуванні перебуває 270 житлових будинків,
загальною площею 520,5 тис.кв.м. Число абонентів складає 10957. Проживає в
житловому фонді  23212  осіб. Заборгованість по населенню складає 913000,73
тис.  грн.  Загальна  кількість  штатних працюючих на  підприємстві  складає  100
чоловік.

У 2017  році  виконано такі роботи:  
 ремонт м’якої покрівлі – на 102 житлових будинках, площею 8000 кв.м.;
 ремонт шиферної покрівлі на 9 будинках; 
 ремонт вимощення виконано біля 9 будинків;
 ремонт входу у підвальні приміщення у 3 будинках; 
 ремонт 58 під'їздів у 35 житлових будинках;
 фарбування зовнішніх газопроводів на 19-ти житлових будинках;
 ремонт системи ливневого водовідведення на 5 будинках; 
 ремонт систем електрозабезпечення 229 будинків; 
 перевірено  58380 димових  та  вентиляційних  каналів,  згідно  існуючих

графіків,  у 270 будинках; 
 ремонт панельних швів проведено у 6 будинках; 
 скління  вікон  сходових  клітин  у  6  будинках  виконано  повністю  згідно

заходів;  
 ремонт вхідних дверей у 7-ми під'їздах виконано повністю згідно заходів;
 ремонт східців у 11 будинках виконано повністю згідно заходів; 
 ремонт оголовків димовентиляційних каналів 22 одиниці на 10 будинках;
 перевірено перевірку газопроводів на герметичність у 67 будинках; 
 ремонт лавочок біля 13 будинків, виконано повністю згідно заходів. 

Комунальне  підприємство  "Послуга" за  2017  рік  працювало  над
поліпшенням якості послуг, що надаються.

- перезаключено договорів на вивіз сміття з мешканцями міста в кількості
20692, кількість споживачів житлово-комунальних послуг 45384 чоловік.

- заключено 211 договорів на вивіз ТПВ з підприємствами та організаціями
міста.

За 2017 рік КП “Послуга” надало послуги по благоустрою міста:
 вивіз вуличного сміття та захоронення  –  1279257,12 грн.
 розчистка вулиць міста від снігу,землі та листя –  429760,76 грн.
 посипання та перевезення ПСС –   29994,19 грн.
 завантаження ПСС екскаватором “Комацу” –   13708,18 грн.                       
 ПСС – 283,5 (тонн.) –  143371,41 грн.
 поливання вулиць міста солоною водою  –  54476,06 грн.
 ручне прибирання вулиць міста – 1177017,00 грн.
 ліквідація стихійних сміттєзвалищ (53шт.) – 111884,27 грн.
 облаштування автобусних зупинок –  98253,22 грн.
 розмітка поверхні доріг  –  99995,48 грн.
 поливання в літній період КРАЗ – 4252,38 грн.
 послуги з експлуатації утримання вулиць, доріг міста –  99987,72 грн. 
 роботи малярні  –  198729,96 грн.
 обслуговування каналізаційних систем і систем водостоків  – 140013,68 грн.

         Проблемним питанням для КП “Послуга” є несвоєчасна оплата населенням
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за надані послуги, не повне охоплення населення договорами.
    Комунальним  підприємством  “Міськсвітло”  проведено  заміну
електричних  ламп  по  вулицях  міста  в  кількості  6011шт.,  на  світлофорних
об’єктах  –  1115  шт.  На  освітлення  вулиць  міста  використано  822627  кВт/год
електроенергії, на світлофорних об’єктах – 105386 кВт/год. 

Виконано протяжку ліній та установка світильників по вул. Добролюбова,
вул.Любові  Забашти,  вул.  Раскова,  3-й  пров.  Чехова,  2-й  в’їзд  Вишневий,
вул.  Польова,  1-й  в’їзд  Вишневий,  вул.  Берегова  Рута,  вул.  Волошинівська,
вул.  Іванівська,  вул.  1-го  Травня,  вул.  Садова,  вул.  Іванівська,  вул.  Дачна,
вул.  Чехова,  вул.  Київська,  Центральний  парк,  дитяча  лікарня,  1-й  пров.
Богунського,  1-й  пров.  Чехова,  пров.  Л.Забашти,  пров.  Костянтинівський,
2-й пров. Оранжерейний.

Модернізація  зовнішнього  освітлення  проведена  по  вул.  Дубинського,
2-й  пров.  Зелений,  вул.  Ракітна,  вул.  Челюскінців,  вул.  Нова,  пров.  Низовий,
вул.  Костомарова,  пров.  Некрасова,  пров.  Чкалова,  пров.  Трубарівський,
пров.  Партизанський,  вул.  Дмитра.Шкоропада,  вул.  Андріяшева,  Лижна  база,
вул. Колективна, вул. Ковалівська, вул. Піщана, вул. Лісова, вул. Миколаївська,
пров.  Польовий,  пров.  Сосновий,  вул.  І.Мельниченка,  пров.  Фізкультурника,
вул.  Аерофлотська,  Театральна  площа,  пров.  Чехова,  пров.  Оранжерейний,
2-й пров. Оранжерейний.

Проведено  ремонт  та  заміну  лічильників  щитів  обліку  зовнішнього
освітлення  в  кількості  33  штук.  Проведено  обслуговування  та  ремонт
світлофорних об’єктів по місту, ревізію та чистку контролерів  на світлофорних
об’єктах.

Встановлено дорожні  знаки по вулицях та перехрестях міста в кількості
164 шт. 

Розкряжовані повалені дерева (в аварійних ситуаціях, складних погодних
умовах) в кількості 95 штук, видалено аварійні та сухостійні дерева в кількості
294 штуки.

Капітальне будівництво

У 2017 році було здійснене фінансування наступних об'єктів капітального
будівництва:

 капітальний  ремонт  житлового  фонду  об'єднань  співвласників
багатоквартирних будинків (співфінансування) — 667 037,75 грн.;

 виготовлення проектно-кошторисної документації робочого проекту по
об'єкту  “Капітальний  ремонт  (технічне  переоснащення)  внутрішніх  систем
електроосвітлення  будівлі  Прилуцької  дитячої  музичної  школи  ім.
Л.М.Ревуцького  по  вул.  Земській,  11  в  м.  Прилуки  Чернігівської  області”  з
поданням та проходженням експертизи — 34 475,60 грн.;

 капітальний ремонт (вимощення, стіни, дах) приміщення  ЗОШ І-ІІІ ст.
№7 по вул. Земській, 36 в м. Прилуки Чернігівської області — 599 999,20 грн.;

 виготовлення  проектно-кошторисної  документації  по  об'єкту
“Реконструкція  будівлі  школи  №4  під  культурно-мистецький  центр  “Творчий
простір” по вул. Садовій, 16 в м. Прилуки Чернігівської області” з поданням та
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проходженням експертизи — 238 720,76 грн.;
 капітальний  ремонт  (стіни,  дах,  облаштування  каналізації,  підлога)

приміщення  ЦНТТМ  по  вул.  Галаганівській  в  м.  Прилуки  Чернігівської
області — 1 001 236,96 грн.;

 замовлення інструментального обстеження технічного стану конструкцій
будинку по вул.  Юрія Коптєва,  58 відповідною ліцензованою організацією —
49 950 грн.;

 проведення  інженерно-геологічних  вишукувань,  геодезичної  зйомки
станом на  2017  рік,  інструментального  обстеження технічного  стану  існуючої
будівлі та отримання технічних умов з УДНС  України в Чернігівській області, а
також  отримання  технічних  умов  на  водопостачання,  водовідведення,
газопостачання, електропостачання по об'єкту “Реконструкція будівлі школи №4
під  культурно-мистецький  центр  “Творчий  простір”  по  вул.  Садовій,  16  в
м. Прилуки Чернігівської області” — 100 000 грн. 

                                                            Освітня галузь

Протягом   2017   року  освітня  галузь  міста  працювала  в  напрямку
покращення якості і конкурентоспроможності освітніх послуг.

У  місті  функціонували  13  закладів  дошкільної  освіти,  3  заклади
позашкільної освіти, 12 закладів  загальної середньої освіти  (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 закладах дошкільної освіти виховувалось 2153 дітей,
у закладах загальної середньої освіти навчалося  5479 учнів. У 200 гуртках та
секціях закладів позашкільної освіти виховувалось 3096  дітей та учнів.  

Відповідно  до  Стратегії  національно-патріотичного  виховання  дітей  та
молоді  на  2016-2020  роки,   Концепції  національно-патріотичного  виховання
учнівської молоді, обласної  Програми з національно-патріотичного виховання на
2017-2020 роки   управлінням  освіти міської ради   спільно із закладами освіти
організовано   роботу,  спрямовану  на  вирішення  проблем  відродження
національно-патріотичного  виховання  підростаючого  покоління,  основними
складовими  якого  є  громадянсько-патріотичне,  військово-патріотичне  та
духовно-моральне виховання. Зокрема,  у закладах освіти продовжували роботу
85  гуртків  національно-патріотичного  виховання,  якими  було  охоплено
1211 дітей дошкільного віку та учнів. Налагоджена співпраця  з ветеранською та
волонтерськими організаціями міста, козацькими полками. За участю ветеранів
війни та праці, волонтерів, бійців АТО, козаків з нагоди відзначення пам’ятних
дат  та  історичних  подій  проводились  шкільні  та  загальноміські  патріотичні
заходи: виховні години, уроки мужності,  години пам’яті, урочисті зустрічі тощо.
Зокрема, 21  лютого 2017 року  на базі ДЮСШ проведено турнір українських
національних   бойових  мистецтв  “Козацький  герць”  імені  Валентина  Бойка,
присвячений  річниці  Революції Гідності.

До  Дня Соборності  України, Дня пам'яті  Героїв  Крут,  Дня українського
добровольця, Міжнародного  дня  визволення в’язнів фашистських таборів, Дня
пам’яті та примирення і 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій
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війні, з нагоди 74-ї річниці визволення міста Прилуки від нацистських окупантів,
до Дня Захисника України,  Дня Збройних Сил України проведено цілу низку
інформаційно-просвітницьких та патріотичних заходів.  Значна увага приділялася
відродженню національних  традицій, формування патріотичної свідомості учнів,
навичок  здорового  способу  життя,  військової  підготовки  учнівської  молоді.
Зокрема,  23 лютого 2017 року був проведений захист проектів “Спадщина”,  в
ході якого  всі заклади освіти презентували  матеріали, що висвітлюють систему
роботи  закладу  щодо  національно-патріотичного  виховання  підростаючого
покоління.

У  березні  2017  року  проведено  міський  фестиваль  “Віночок  дитячих
талантів”,  який покликаний активізувати  творчий потенціал дітей,  формувати
національну  свідомість  і  патріотизм  особистості  дитини–дошкільника  та
популяризувати  українську  культуру.  18  травня  2017  року  учнівські  та
педагогічні  колективи,  вихованці  закладів  дошкільної  освіти  та  ЦТДЮ
долучилися  до  акції  “Одягни  вишиванку”. 19-21  квітня  2017  року  проведені
трьохденні   військово-польові  збори  учнів-юнаків  11  класів,  організована
стрільба бойовими патронами на полігоні смт. Гончарівське.  03-05 травня 2017
року  проведено  міський  етап  Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-
патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) за участю  воїнів АТО.

У вересні  2017 року проведений міський етап національно-патріотичного
заходу  “Я  —  патріот”  та  забезпечено  участь  в  обласному  етапі,  проведений
конкурс патріотичної пісні пам’яті Сергія Гордійовича Шовкуна. За підтримки
громадської  організації  учасників  АТО 27 жовтня 2017 року учні  гімназії  №5
імені Віктора Андрійовича Затолокіна та ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 взяли участь  в
обласній патріотично-виховній програмі “Війна, якої немає!”.  

Учнівські та педагогічні колективи брали участь у Всеукраїнських акціях,
фестивалях, конкурсах національно-патріотичного спрямування.

Дієвою  протягом  2017  року  була  спільна  робота  психологічної  служби
міського  методичного  центру  та  закладів  освіти  міста.  За  результатами
моніторингу у закладах освіти службою  підготовлені аналітичні довідки: “Про
запровадження  в  закладах  загальної  середньої  освіти  просвітницьких  програм
щодо  формування  у  школярів  навичок  здорового  способу  життя”,  “Про
здійснення  психологічного  супроводу  п'ятикласників  у  період  адаптації  до
навчання в основній школі”, “Про психологічний супровід процесу соціалізації
дитини в закладах дошкільної освіти № 26, 28”.

Управлінням освіти міської ради спільно з  закладами освіти забезпечено
проведення:  шкільного  та  міського  етапів  VІІІ  Міжнародного  мовно-
літературного  конкурсу  учнівської  та  студентської  молоді  імені  Тараса
Шевченка,  у  якому взяли  участь  363  учні  5-11  класів;  шкільного  та  міського
етапів ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика,  у
якому взяли участь 543 учні 3-11 класів; міського  етапу  ХVІ  Всеукраїнського
конкурсу учнівської творчості під гаслом “Об’єднаймося ж, брати мої!”.  

Дошкільна освіта, як один з пріоритетних напрямків державної освітянської
політики  в  Україні,  забезпечує  потреби  територіальної  громади  міста.  Діти
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п’ятирічного віку 100% охоплені різними формами дошкільної освіти. Відповідно
до сучасних вимог оновлювалось предметно-ігрове розвивальне середовище.

Дошкільну  освіту  в  місті  забезпечували
заклади різних  типів:  7  -  загального  розвитку,  1  -
санаторного  типу  туберкульозного  профілю,  6  –
комбінованого  типу.  У  зазначених  закладах
функціонувало 106 груп,  з яких 8 спеціальних для
дітей з порушенням зору та мовлення. З 1 вересня
2017 року відкрито одну додаткову групу загального
розвитку  наповнюваністю  20  осіб  у  навчально-
виховному  комплексі  “Школа  І  ступеня  -
дошкільний заклад № 15”.

Освітня  діяльність  закладів  дошкільної  освіти  спрямовувалась  на
забезпечення цілісного розвитку дитини, її  фізичних, інтелектуальних, творчих
здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних
життєвих навичок.

На кінець 2017  року заклади дошкільної освіти  відвідувало 2192 дитини,
що становило 82% від загальної кількості дітей відповідного віку.

Продовжувала  працювати у 2017 році електронна система реєстрації дітей,
яка була  запроваджена у закладах дошкільної освіти у 2013 році. Станом на 31
грудня  2017 року  послугами  реєстрації  скористалось 3906 сімей (з них 1100 – у
звітному році). 

Існуюча  мережа  закладів  загальної
середньої  освіти  дає  можливість  забезпечити
членів  територіальної  громади  якісними
освітніми  послугами.  Постійно  оновлювалась
база закладів  освіти, впроваджувались сучасні
методи  викладання  предметів  та  управління
закладами. Освітня діяльність шкіл та гімназій
міста  спрямована  на  підготовку  всебічно
розвинутого,  конкурентоспроможного
випускника. 2016-2017 навчальний рік закінчило
5404 учні закладів загальної середньої освіти.Для реалізації головної мети нової
української школи початкові класи загальноосвітніх навчальних закладів міста
працювали  за  13  оновленими  програмами  з  усіх  предметів  інваріативної
складової,  які  приведені  у  відповідність  до  вікових  особливостей  учнів
початкової школи та  реалізують компетентнісний підхід  у навчанні молодших
школярів.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і  науки України  від 13 липня
2017  року  № 1028  “Про  проведення  Всеукраїнського  експерименту  на  базі
загальноосвітніх навчальних закладів” Прилуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 стала
однією із  100  шкіл  України,  що бере  участь  у  пілотному проекті  з  апробації
освітніх програм з реалізації Державного стандарту Нової української школи.
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На базі даної школи створена творча група
вчителів  початкових  класів  з  теми
“Впровадження  реформи  “Нова  українська
школа”  на  основі  педагогіки  партнерства  і
компетентнісного  підходу  –  стратегія  завдання
сучасного вчителя”.

З жовтня 2017 року проводиться робота в
рамках  проекту  “Забезпечення  підходів
доброчесності у підготовці тренерів для вчителів
Нової української школи”.

Значну   роботу  провело  управління  освіти  міської  ради  з  обдарованою
молоддю.  Учасниками ІІ  (міського)  етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад
стало 609 учнів, які вибороли 182 дипломи: І ступеня – 63, ІІ ступеня – 62, ІІІ
ступеня  –  57.  За  підсумками  ІІІ  етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з
навчальних  предметів  команда  міста  Прилук  посіла  друге  загальнокомандне
місце  серед  міст  та  районів  Чернігівської  області,  виборовши  56  дипломів.
Більша  половина  переможців  ІІІ  етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з
навчальних предметів – це  представники закладів освіти нового типу гімназій
№ № 1,  5  та СШ І-ІІІ  ступенів № 6 з  поглибленим вивченням інформаційних
технологій – 37 учнів. Серед загальноосвітніх шкіл найкращі результати показали
учні ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 – 10 дипломів. 

Переможцями  IV  етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  стали  учні
гімназія № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна,  спеціалізованої школа І-ІІІ
ступенів № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій, гімназії  №1
ім. Георгія Вороного та ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7.

У  січні  2017  року  проведено  міський  етап  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких  робіт  учнів-членів  Малої  Академії  наук,  в  якому  взяло  участь
36  учнів  8-11  класів  із  закладів  загальної  середньої  освіти  та  ЦТДЮ.
Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт  учнів-членів  Чернігівського  територіального  відділення  МАН  України
визнано  11  (55%)  учнів.  Найбільш вдалим  є  виступ  учнів  гімназії  № 1  імені
Георгія  Вороного  та  гімназії  №  5  імені  Віктора  Андрійовича  Затолокіна,  які
отримали  по три переможці. 

З  метою  заохочення  учнів–переможців  Всеукраїнських  учнівських
олімпіад,  творчих  конкурсів,  спортивних  змагань  1  червня  2017  року  в  День
захисту  дітей  47  учнів  відзначено  одноразовою  грошовою  винагородою,
визначено  трьох  кандидатів  для  заохочення  путівкою  на  оздоровлення  та  5
кандидатів на відзначення Стипендією Прилуцького міського голови, відповідно
до міської цільової Програми “Підтримка та розвиток учнівської молоді міста на
2016-2020 роки “Обдарованість”.Із 290 випускників закладів освіти міста у 2016-
2017 навчальному році  23  нагороджені  золотими та  срібними медалями (11 –
золотими, 12 – срібними).

Спеціалісти  управлінням  освіти  міської  ради  та  заклади  освіти
продовжували  роботу  по  створенню  умов  для  навчання  учнів  з  особливими
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потребами,  шляхом  розвитку  інклюзивного  навчання.  За  потреби  діти  з
особливими потребами навчались в інклюзивних класах.

Для забезпечення якісних освітніх послуг та відповідно до річних планів
роботи  працівниками  управління  освіти  міської  ради  у  2017  році  надано
методичну  допомогу  адміністрації  закладів  загальної  середньої  освіти  щодо
питань педагогічної діяльності, дотримання державних вимог до змісту, обсягу
освітніх  програм  та  результатів  навчання  учнів  з  таких  дисциплін:  історії,
біології, російської мови, української мови та літературного читання  (початкові
класи) , “Захист Вітчизни”, французької мови.

В  режимі  дослідно-експериментальної  роботи  працювали  такі
експериментальні заклади всеукраїнського та регіонального рівня: гімназія № 5
ім.  Віктора Андрійовича Затолокіна,  гімназія  № 1 ім.  Георгія  Вороного,  ЗОШ
І-ІІІ ст. № 13 ім. Святителя Іоасафа Бєлгородського, ДНЗ  № 2 санаторного типу
туберкульозного профілю, ДНЗ № 9, ДНЗ № 25. У спеціалізованій школі І-ІІІ
ступенів  №6  з  поглибленим  вивченням  інформаційних  технологій
продовжувалась  робота  по  впровадженню  науково-педагогічного  проекту
“Інтелект України” у початкових класах. 

За  звітний  період  оновлені  банки  інноваційної  діяльності  та  дослідно-
експериментальної роботи в навчальних закладах.

У закладах освіти міста проводилась робота по забезпеченню прав дітей
соціально-незахищених  категорій  на  освіту,  охорону  здоров'я  та  всебічний
розвиток,  по  організації  інформаційно-просвітницької,  консультативної,
діагностичної, корекційно-розвивальної роботи з дітьми із сімей учасників АТО
та із числа внутрішньо-переміщених осіб.

З  29  травня  по  18  серпня  (три  зміни)  на  базі  всіх  закладів  загальної
середньої освіти, НВК №15 та ЦТДЮ працювали табори відпочинку з денним
перебуванням.  Всього  протягом  літнього  періоду  2017  року  було  охоплено
відпочинковими  послугами  в  таборах  відпочинку  з  денним  перебуванням
1932 дитини. З них - 1535 дітей пільгових категорій. 397 дітей відпочивало за
повну батьківську плату. Використано коштів з міського бюджету 506,5 тис. грн.,
з інших джерел фінансування (батьківська плата) – 211,92 тис. грн. 

Для  змістовного  дозвілля  школярів  педагогічними  працівниками
проводились розважальні заходів, ігри, конкурси, змагання, свята, майстер-класи,
тематичні екскурсії тощо. 

                                                        Культура

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

Проводяться заходи присвячені традиційним народним святам та обрядам,
професійним святам, заходи з нагоди святкування ювілеїв товариств, організацій
та підприємств,  творчих вечорів видатних особистостей, презентацій продукції
підприємств. Традиційним у міському Будинку культури стало проведення: дня
відкритих дверей, Дня незалежності України, театралізованого концерту до Дня
святого  Миколая,  новорічних  ранків  та  казок,  різдвяного  свята  “Христос
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народився,  славімо  Його!”,  народного  гуляння
“Щедрий  вечір,  добрий  вечір!”,  театралізованої
шоу-програми  “У  колі  друзів”,  “Театральні
вечори”,  обрядового  дійства  “Проводи  зими  —
зустріч  весни”,  спортивно-розважальних програм
для дітей та молоді “Козацькі забави”, концертна
програма до Дня захисту дітей, жіночий вернісаж
“Сузір`я  прилучанок”,  урочистий  захід  до  Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав, мітинг – реквієм, з
нагоди  вшанування  Героїв  Небесної  сотні  та  річниці  Революції  Гідності
“ГЕРОЯМ СЛАВА".  Організовано культурно-мистецькі  заходи на Миколин та
Воздвиженський ярмарки.

З 24 по 25 січня у м. Прилуки відбувся
ХVI  Міжнародний  молодіжний  фестиваль
“Мистецькі барви”, на який зібралося близько
тисячі  конкурсантів  з  шести  областей
України:  Житомирської,  Київської,
Полтавської,  Сумської,  Черкаської,
Чернігівської  та  з  Республіки  Білорусь.
Фестиваль  проводився  з  метою підтримки  і
розвитку творчих здібностей дітей та молоді,
розвитку  міжрегіональних  та  міжнародних  зв'язків  в  області  дитячої  та
молодіжної  творчості;  залучення  дітей  та  підлітків  до  музичної  культури,
популяризація мистецтв в молодіжному середовищі: народного, академічного та
естрадного вокалу, сучасної та народної хореографії, інструментальної музики та
нових  напрямків  сучасного  мистецтва.  У  мистецьких  змаганнях  конкурсанти
демонстрували свої уміння. Як результат — багато обдарованої молоді отримало
призові місця у різних номінаціях відповідно до своєї вікової категорії.

23 вересня на Театральній площі пройшов VIІ Відкритий Всеукраїнський
фольклорний  фестиваль  “Співоче  поле”,  де  приймали  участь  фольклорні
колективи міського Будинку культури та колективи з інших областей України:
Чернігівської, Полтавської, Київської, Сумської та Черкаської областей.

28 квітня відбувся ІІІ регіональний фестиваль хореографічного мистецтва
“Свято танцю”.  На свято завітали справжні  любителі  хореографії  з  Чернігова,
Пирятина, Срібного, Парафіївки та місцеві колективи з школи мистецтв, ЦТДЮ
та  міського  Будинку  культури.  Учасники  отримали  дипломи  за  участь  та
статуетки.  Запал,  любов до своєї  справи та  майстерність танцюристів надовго
залишить  гарний  настрій  в  душах  глядачів.  27  травня  на  Театральній  площі
відбулося  родинне  свято  “Щаслива  родина  міста  Прилуки”.  В  родинному
фестивалі “Талановиті сім`ї нашого міста” приймали участь колективи міського
Будинку  культури,  шкіл  естетичного  виховання,  ДНЗ.  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.

З 5 по 8 жовтня в міському Будинку культури проходив Всеукраїнський
відкритий  фестиваль  театрального  мистецтва  “Театральна  осінь”.  Фестиваль
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проходив  з  метою  розвитку  театрального  аматорського  мистецтва,  активізації
творчої  діяльності  театральних  колективів,  збагачення  репертуару
високохудожніми  творами  –  кращими  зразками  драматургії  вітчизняної  і
зарубіжної  класики;  зростання  виконавської  майстерності,  підвищення
кваліфікації  керівників  театральних  колективів  шляхом  проведення  на  базі
фестивалю творчих лабораторій, майстер-класів.

В 2017 році створено нові проекти. Кожну  суботу  влітку  на  Театральній
площі міста організовано музичний проект для молоді “Джем на Театральній”,
який створений для популяризації  музичного мистецтва.  Джем включає в себе
музичні композиції на базі стилів “Фанк”, “Блюз”, “Джаз”. Чільне місце в джемі
займає імпровізація, тобто люди, які зібралися на джем, спілкуються на різні теми
за допомогою музики. Політ музичної думки, зібраний в єдине ціле, це і є суть і
мета проекту “Джем на Театральній”. Щоб насолодитися музикою та провести
свій  вільній  час  у  теплій,  дружній  атмосфері,  створено  музичний  проект
“Танцювальний майданчик”,  який проходив щонеділі  на  літньому майданчику
МБК.

Колективи художньої самодіяльності міського Будинку культури активно
приймають участь у регіональних, обласних та міжнародних фестивалях і завжди
отримують  відзнаки.  Відповідно  до  плану  роботи  обласного  методичного
об’єднання  працівників  культури,  8  грудня  2017  року  в  КВНЗ  “Ніжинський
коледж культури і мистецтв імені Марії  Заньковецької” Чернігівської обласної
ради  відбулася  науково-практична  конференція  “Виконавство  на  духових
інструментах: теорія і практика” для керівників аматорських духових оркестрів
області. У рамках конференції був проведений майстер-клас “Методика роботи з
духовим  оркестром”.  В  цій  конференції  прийняв  участь  керівник  духового
оркестру міського Будинку культури Юрій Павлович Карловський.

У  цьому  році  19  керівників  колективів  художньої  самодіяльності
підвищили  кваліфікацію  в  Чернігівській  філії  Національної  академії  керівних
кадрів  культури  і  мистецтв  за  програмою  “Актуальні  питання  організації  та
оптимізація роботи в закладах культури”. За час навчання опрацювали таку тему:
“Впровадження новітніх форм роботи в творчих колективах закладів культури”.
Ректор  Чернігівської  філії  Національної  академії  керівних  кадрів  культури  і
мистецтв  провела  майстер-клас  з  постановки  голосу,  на  якому  розповіла  про
особливості звукоутворення, правильне дихання та збереження голосу. Керівник
хореографії  шоу–балету  “Ярмарка”  провели  майстер-клас  з  хореографії  з
сучасного, народного танцю.

В  рамках  Всеукраїнського  театрального  фестивалю  були  проведені
майстер-класи з акторської майстерності.

За 2017 рік до Прилуцького міського Будинку культури надійшло коштів:
 отриманих як плата за послуги на загальну суму 194366 грн. (в т.ч. за

послуги,  що  надаються  бюджетними  організаціями  згідно  з  їх  основною
діяльністю  —  150149  грн.,  від  оренди  майна  — 35267  грн.,  від  реалізації  в
установленому порядку майна (крім нерухомого майна) — 8950 грн.);

 отриманих за іншими джерелами власних надходжень — 410276 грн.
(від отриманих благодійних внесків).
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За 2017 рік придбано та одержано матеріальних цінностей на загальну суму
505674 грн.:

  за  рахунок  коштів  загального  фонду  придбано  на  загальну  суму  ─
115187,45 грн.  (в  т.ч.  банер  4  шт.  ─ 1770 грн.,  монітор  ─  2199 грн.,  система
відеоспостереження ─ 21409 грн. (відеокамери 12 шт. ─ 9984 грн., блок живлення
2  шт.  ─ 1224  грн.,  відеореєстратор  ─ 4985  грн.,  жорсткий  диск  ─ 2620  грн.,
допоміжні  матеріали  ─ 2596  грн.),  ЛЕД  прожектор  4  шт.  ─ 1120  грн.,  ЛЕД
лампочки 130 шт.  ─ 4511 грн., активна акустична система  ─ 4850 грн., кругова
шліфувальна машина  ─ 850 грн., тачка 1-о колісна  ─ 635 грн., вогнегасники 10
шт. ─ 2490 грн., праска та відпарювач ─ 5050 грн., ЛЕД ПАР прожектори 12 шт.
─ 48640 грн., бетонний паркан ─ 20103,45 грн., гірлянди 4 шт. ─ 1560 грн.

  за рахунок коштів спеціального фонду — 1020 грн. (квитки 5000 шт.)
  по  благодійному  фонду  в  натуральній  формі  отримано  матеріальних

цінностей на суму  ─ 389466,62 грн. (металопластикові двері  ─ 11150 грн. (БФ
Артема Рожка); театральні тумби 3 шт. ─ 10080 грн., лавочки 37 шт. ─ 74000 грн.,
металеві  тротуарні  стовпчики 96 шт.  ─ 105600 грн.  (передані  на  баланс МБК
виконавчим комітетом об’єкти благоустрою Театральної площі); дитячий ігрово-
спортивний майданчик  ─  136666,62 грн. (передано на баланс МБК виконавчим
комітетом), саксофон-альт ─ 6500 грн. (ФОП Малашенко Ю.М.); прінтер ─ 1200
грн., екран ─ 600 грн., проектор ─ 6000 грн. (матеріальні цінності отримано від
Управління  освіти  Прилуцької  міської  ради);  бандура  б/у  ─ 200  грн.  (ФО
Овчаренко В.В.); палатки 2 шт.  ─ 4600 грн, банер 3 шт.  ─ 1350 грн.,  сценічні
костюми (вінки) 34 шт. ─ 19200 грн., кукла-велетень ─ 9800 грн., заколки 28 шт.
─ 2520 грн. (КП “Прилукижитлобуд” передав матеріальні цінності, придбані за
кошти ярмаркового збору).

Отримано  благодійної  допомоги  у  грошовій  формі  ─ 20809  грн.
(від фізичних осіб та приватних підприєців міста), а саме: ФО Березенець А.О. ─
1500  грн.,  ФО  Кліментьєв  А.В.  ─  4100  грн.,  ТОВ  “Джаст  ТВ”  ─  1000  грн.,
ФО Танана Т.М.  ─ 1629 грн., ФОП Берьозко Н.О.  ─ 3480 грн., Церква “Велике
Доручення”  ─ 6000  грн.,  ФО  Татарінова  Т.Л.  ─ 2000  грн.,  ФО  Зуб  В.М.  ─
1100 грн. (за випуск шкіл).

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

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

Прилуцька школа мистецтв та дитяча музична школа здійснюють естетичне
виховання  громадян  через  доступність  до  надбань  вітчизняної  та  світової
культури, створення умов для індивідуальної і колективної художньої творчості,
надає доступ для отримання дітьми міста якісної мистецької освіти, підтримки у
розвитку  їх  творчого  потенціалу,  самореалізації  та  постійного  духовного
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самовдосконалення. Школи укомплектовані високопрофесійними педагогічними
кадрами, які постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації. Набір учнів
на  навчання  у  2016-2017  н.р.  здійснювався  на  конкурсній  основі.  Збережена
мережа закладів. Власними силами було зроблено косметичний ремонт кабінетів.

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

-  3  викладачів  Прилуцької  ДМШ  протягом  2017  року  підвищували
кваліфікацію шляхом участі в курсах підвищення кваліфікації;

-  збільшилась  кількість  викладачів,  які  мають  повну  вищу  освіту  (20
викладачів);

- викладачі школи приймали участь в обласних семінарах та конференціях;
-  збільшилась  кількість  нових  народних  та  струнно-смичкових

інструментальних колективів малих форм. В школі працюють творчі колективи:
хор  учнів  молодших  класів,  хор  учнів  старших  класів,  ансамбль  домристів,
ансамбль баяністів, ансамбль скрипалів, 2 дуети баяністів, ансамбль бандуристів,
оркестр народних інструментів, духовий оркестр.

- навчальний заклад забезпечений кваліфікованими кадрами;
-  вступ  до  ДМШ  відбувається  шляхом  конкурсного  відбору,  що  значно

покращило якісний склад контингенту учнів;
- в 2017 році збільшився контингент учнів (331 уч.);
- 14 випускників продовжують своє навчання в вищих мистецьких навчальних

закладах І-ІV рівнів акредитації.
Всі ці фактори безумовно сприяють підвищенню статусу мистецької освіти

у суспільстві:
- школа забезпечена тепловим, електричним та протипожежним обладнанням;
- школа забезпечена фонохрестоматіями відповідно до Типових планів. Постійно
оновлюються бібліотечний фонд навчально-методичною літературою;
- учні школи приймали участь в обласних, міжнародних конкурсах та фестивалях,
де  зайняли  призові  місця:  12  лауреатів  міжнародних  конкурсів,  4  лауретів
всеукраїнських конкурсів, 20 лауреатів обласних конкурсів.

Колектив  школи постійно співпрацює з  бібліотеками міста,  краєзнавчим
музеєм ім. В. Маслова, центром творчості дітей та юнацтва, центром соціальної
реабілітації  дітей-інвалідів.  Викладачі  та  учні  школи  приймали  участь  у
загальноміських  заходах,  концертах,  приймали  участь  в  колективах  міського
Будинку культури (допомога в роботі  хору,  духового та естрадного оркестрів,
ансамблю бандуристів).

Було  створено  сприятливі  умови  для  забезпечення  творчого,
інтелектуального  та  духовного  розвитку  підростаючого  покоління  засобами
участі в конкурсах усіх рівнів за всіма напрямками мистецтва.

Діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-сироти і
діти,  позбавлені  батьківського  піклування  мали  можливість  безкоштовно
здобувати мистецьку освіту.
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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  7
викладачів школи пройшли навчання по підвищенню кваліфікації.

Обдаровані  учні  школи  приймають  активну  участь  в  обласних  та
міжнародних конкурсах, де займають призові місця. За 2017 рік - 26 лауреатів
Міжнародних конкурсів, 9 Всеукраїнських, 32 обласних.

 Прилуцьким  краєзнавчим  музеєм  ім.
В.І.Маслова у  2017  році:  проведено  20
виставок,  одні  із  найвагоміших  це:  “Сузір’я
жінок”,  “З  Богом  у  душі”,  виставка
декоративно-прикладного  та  образотворчого
мистецтва  майстрів  з  м.  Ніжин,  “Традиції
українського чаювання”,  “Жива історія війни”,
“Українська  хата  на  добро  багата”,   “Видатні
родини  Прилуцького  краю”,  “Від  землі  до  неба”,  “Люди  свободи.  Гаранти
незалежності”, “Етномотиви української думки”, “Скарби Прилуцької вишивки.
Автентичне і новітнє” та ін.;

 до сторіччя Української революції 1917–1920 рр. відкрито експозиційні
вітрини,  проведений  захід  “Відродження”,  історичний  екскурс  “Силою  духу
козацького  –  славиться  прилуцька  земля”,  презентація  книги  історика  та
краєзнавця Віктора Моренця  “…Нам потрібна газета…”;

 взято участь у Міжнародній акції «Ніч у музеї», що стало традиційним
для м. Прилуки та краєзнавчого музею; 

 взято участь у спільному проекті Ради Європи та Європейської Комісії
(COMUS)  “Урбаністичні  стратегії  в  історичних  містах,  скеровані  громадою”,
який  покликаний  вирішувати  проблеми  громади  міста  за  рахунок  збереження
культурної спадщини, тим самим сприяти розвитку туристичної галузі. В рамках
освітньої,  комунікаційної  кампанії  проекту  СOMUS  відбулася  спеціальна
молодіжна  платформа  “Ярмарок  ідей”.  Учасниками  “Ярмарки  ідей”  стали
студенти Київського національного університету будівництва та архітектури та
студенти Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка.

 з  метою  популяризації  міста  Прилуки,  як  міста  козацької  слави
виготовлено  магніти  з  зображенням  видів  м.  Прилуки,  флаєри  про  основні
проектні  цілі  м.  Прилуки  для  участі  в  проекті  COMUS,  рекламні  флаєри  м.
Прилуки,  набір  листівок  з  основними  об’єктами  туристичної  інфраструктури,
банер “Я люблю Прилуки”,  створено фільм про м.  Прилуки, ведеться активна
робота інтернет-сторінок музею в соціальних мережах Facebook, VKontakte.
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 придбано  вітрини,  батареї  опалення,  електролічильник  за  бюджетні
кошти. 

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,
впровадження  інноваційних  форм  роботи,  популяризацію  літератури  та
національно – патріотичне виховання молоді.

Станом  на  01.01.2018р.  кількість  користувачів,  обслугованих  усіма
структурними підрозділами книгозбірні та філіями, складає 17 869 чол.

У звітному році загальне відвідування складає – 161 892 користувачів — це
учні навчальних закладів міста, місцеві письменники і художники, представники
культури, освіти, робітники, пенсіонери, соціально незахищені верстви населення
та інші.

За  2017  рік  бібліотеками  міста  видано  351,2  примірників,  у  тому  числі
дітям до 15 років видано 102,80 тис. примірників.

У 2017 році для покращення естетичного вигляду та створення комфортних
умов  було  змінено  дизайн  читальної  зали,  розстановку  книжкового  фонду  на
більш естетично привабливу і комфортнішу для читача. Виділили студійну зону
(імпровізовану  сцену)  для  проведення  соціокультурних  заходів,  придбавши
великого килима за спонсорські кошти. Провели внутрішні косметичні ремонти.
Значно покращили комп’ютерний парк (на 50 тис. грн.), придбавши за рахунок
перемоги у проекті “Громадський бюджет – спільний успіх активних громадян та
відкритої  влади”  новий  комп’ютер,  ноутбук,  проектор,  проекційний  екран,
принтер,  електронні  книги.  Підсиливши  оснащення  сучасними  технічними
засобами, бібліотеки покращили рівень обслуговування, забезпечили виконання
запитів  користувачів  та  проведення  сучасних,  креативних  соціокультурних
заходів. В міській бібліотеці для дітей запрацював бібліокінозал.

У 2017 році бібліотека активізувала фандрейзингову діяльність отримавши
фінансову  допомогу  від  депутатського  корпусу,  громадських  організацій,
приватних підприємців та за рахунок грантів в сумі 73 734 грн.

За надання платних  послуг за звітний рік отримали 13 899 грн.
Результатом реалізації даних напрямків роботи стало суттєве покращення

матеріально–технічної бази бібліотеки. У 2017 році придбано: килим (1 шт.) –
4500 грн.,  ноутбук (1 шт.)  –  14,0 тис.  грн.,  проектор (1  шт.)  –  12,0  тис.  грн.,
електронна книга (2 шт.) – 4,8 тис. грн., проекційний екран (1 шт.) – 2,9 тис. грн.,
принтер (1 шт.) – 5,7 тис. грн., монітор (1 шт.) – 2,6 тис. грн., бібтехніки – 1270
грн., комп’ютерні комплектуючі, господарські та канцелярські товари.

У 2017 р. було поповнено бібліотечний фонд. До бібліотек надійшло 2 035
примірників книжкової  продукції,  в  т.ч.  за  кошти місцевого бюджету на суму
11,2 тис. грн., від благодійників – на суму 12,9 тис. грн.

Масове  інформування  користувачів  протягом  року  проводилося  з
урахуванням читацьких інтересів та актуальних подій року. Так до дня Героїв
Небесної  сотні  була  проведена  година  героїки  та  патріотки  “Сотня  в  небо
полетіла”; до Всесвітнього дня щастя був проведений фотоконкурс “Якщо БУТИ,
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то щасливим”; до Тижня дитячої та юнацької книги читацький батл “Читай так,
як я!”; до року Японії в Україні — віртуальна година пізнань і відкриттів “Японія
– країна сонця,  орігамі  і  хокку”;  до  Дня захисника України виставка плакатів
“Історія  українського  війська”;  до  Дня  волонтера  відеолекторій  “Мистецтво
дарувати добро”.

Так  стала  актуальною  бібліотечна  діяльність  поза  межами  книгозбірні.
Літературні читання біля пам’ятника Шевченка “Нас єднає Шевченкове слово”
сконсолідували  справжніх  патріотів  України  та  поціновувачів  національної
літературної  спадщини.  Наприклад,  під  час  презентації  розгорнутої  книжкової
виставки “Читаюча родина – сильна Україна” (до Дня сім’ї) прилучани змогли не
тільки  ознайомитися  із  пропонованою  книжковою  продукцією,  а  і  здійснити
запис  до  бібліотеки.  Книжкова  виставка  “Літературні  перлини  Європи”
допомогли усім бажаючим просто неба здійснити подорож у просторі, побувати у
різних країнах, не покидаючи рідного міста. Відкритий мікрофон: “Літературні
читання”  (до  Дня  молоді  біля  пам’ятника  Тараса  Шевченка)  відкрили  перед
громадою  імена  місцевих  поетів-початківців.  Фото-акція  “Книги  читати  –
Україну пізнавати” допомогла представникам різних поколінь міста закарбувати
позитивні  емоції  від  святкування  Дня  Незалежності  за  допомогою  об’єктивів
фотокамер  і  улюблених  книг.  Усі  проведені  заходи  дали  можливість  наочно
продемонструвати діяльність бібліотеки та забезпечили співпрацю із пересічними
громадянами.

За  звітній  період  проведено  ряд  бібліографічних  оглядів  та  бесід,  дні
інформації. Основні  масові  заходи проводилися  із  застосуванням інноваційних
форм роботи і висвітлювались на сайтах міста, сайтах центральної бібліотеки та
біблібліотека”  Чернігівської  обласної  універсальної  бібліотеки  ім.  В.Г.
Короленка, піар-офісі “Бібліотеки Чернігівщини”.

Розвиток фізичної культури і спорту
 
Реалізуючи міську цільову програму «Розвиток фізичної культури і спорту

на 2013 – 2017 роки», спрямованої на залучення всіх верств населення міста до
регулярних  занять  фізичною  культурою  і  спортом,  формування  здорового
способу життя протягом 2017 року сектор по фізичній культурі та спорту, спільно
з фізкультурно-спортивним товариством “Спартак”, управлінням освіти міської
ради, федерація з видів спорту,  провів ряд заходів по залученню різних верств
населення до занять фізичною культурою та спорту.

  З  них  хотілося  виділити  найбільш
яскраві, а саме: 
відкритий  Кубок  міста  з  волейболу
серед чоловіків;
міжобласний  шаховий  турнір,
присвячений  пам’яті  Героїв  Небесної
Сотні;
чемпіонат міста по хокею з шайбою;
турнір  з  настільного  тенісу  пам’яті
О.Д.Мусійченка;
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відкритий Кубок міста Прилуки з пішохідного туризму;
відкритий Кубок міста з пляжного волейболу;
командні змагання з шахів «Батьки і діти»;
відкрита міська Спартакіада серед дітей та молоді з особливими потребами;
відкритий чемпіонат міста з легкоатлетичного кросу; 
започатковано та проведено міську Спартакіаду серед громадських організацій;
проведено  міжобласний  турнір  з  настільного  тенісу,  присвячений  Дню
захисника України.

       З  метою  пропаганди  здорового  способу
життя,  залучення  учнівської  та  студентської
молоді до регулярних занять фізичною культурою
та спортом в місті проведено:

змагання  з  настільного  тенісу,  присвячені
Новорічним та Різдвяним святам;

турнір з українських національних бойових
мистецтв «Козацький герць» ім. Валентина Бойка;

міську Спартакіаду серед студентської молоді, до програми якої ввійшли
такі види спорту, як волейбол, міні-футбол, настільний теніс,  легкоатлетичний
крос, шашки;

чемпіонат міста з баскетболу серед учнівської та студентської молоді;
легкоатлетичну  естафету  центральною  вулицею  міста,  присвячену  Дню

Перемоги;
чемпіонат міста з волейболу серед дівчат;
змагання з легкої атлетики пам’яті заслуженого тренера України Валерія

Івановича Моляра;
змагання  з  волейболу  серед  дівчат,  присвячені  Міжнародному  Дню

студента;
турнір з міні-футболу, присвячений Міжнародному Дню футбола.

Поширюючи  ідеї  олімпізму,  підтримуючи  розвиток  олімпійського  руху,
пропаганди здорового способу життя, в місті організовано та проведено міські
заходи, а саме:

  у рамках Всеукраїнського Олімпійського дня, який відмічається 23 червня:
олімпійський  забіг  на  400м,  змагання  з  легкоатлетичного  кросу,  велопробіг
“Молодь за здоровий спосіб життя” та змагання з “Кроскантрі”;

  у  рамках  проведення  Всеукраїнського  олімпійського  уроку  та
олімпійського тижня: у навчальних закладах міста проведені олімпійські уроки за
участі  провідних спортсменів  міста;  проведені  змагання  з  футболу,  паркового
волейболу,  шахів,  настільного  тенісу,  відкритий командний турнір  з  великого
тенісу;

  в рамках святкування Дня фізичної культури і спорту на міському стадіоні
проведено свято спорту під гаслом «Спорт єднає усіх». Під час святкування були
відзначені кращі спортсмени, тренери та ветерани спорту, які були нагороджені
почесними  грамотами  міської  ради,  подяками  міського  голови,  грамотами
сектора по фізичній культурі та спорту.
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Як  підсумок  клопіткої,  наполегливої  роботи  спортивного  активу  міста
можна вважати значні здобутки спортсменів міста на обласних, всеукраїнських та
міжнародних змаганнях. Зокрема:

 Олег  Лень,  у  складі   збірної  команди  України,  став  чемпіоном  світу  з
футболу серед людей з обмеженими фізичними можливостями;

 Катерина Рогова стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з боксу
серед юніорок;

 Андрій  Гребенюк  став  чемпіоном  України  з  настільного  тенісу  серед
кадетів та учасником чемпіонату Європи;

 Роман  Нога  став  чемпіоном  України  з  легкої  атлетики  у  потрійному
стрибку;

 Олексій Бублик став чемпіоном України з пляжного волейболу;
 юнаки  2004  та  2005  року  народження  вибороли  бронзові  нагороди  в

обласних змаганнях з футболу на призи клубу “Шкіряний м’яч”.

Не  залишився  без  уваги  й
розвиток  ветеранського  спорту.  Так,
футбольна команда “Ветеран” Прилуки
– фіналіст чемпіонату області з футболу
серед ветеранів 35 років та старше.          

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

Протягом  звітного  періоду  сектор  по  фізичній  культурі  та  спорту
приділяв  увагу  та  здійснював  організаційно-методичну  допомогу  громадським
організаціям, спортивним клубам та секціям. 

Так,  у  2017  році  в  місті  Прилуки  утворено  “Чернігівську  Федерацію
армспорту”,  спільно  з  якою  було  проведено  відкритий  чемпіонат  міста  та
чемпіонат області з армрестлінгу. 
         Залучення  різних  верств  населення  до  регулярних  занять  фізичною
культурою та спортом, формування здорового способу життя – одне з головних
наших завдань. Але найголовніше – створення для цього відповідних умов, умов
для надання якісних послуг у сфері фізичної культури та спорту. Тому зміцнення
спортивної  матеріально-технічної  бази  міста  –  одне  з  пріоритетних  завдань
міської ради. Так, протягом року було здійснено капітальний ремонт майданчику
зі  штучним  покриттям  ДЮСШ  (15мХ24м)  —  замінено  штучне  покриття  та
огорожа;  облаштовано  15  дитячих  спортивних  майданчиків  з  тренажерним
обладнанням за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення. 

                          Участь в грантових проектах і програмах

Вирішення конкретних проблемних питань в тій чи іншій галузі вимагає
конкретних дій, які мають бути забезпеченні фінансуванням, що на сьогодні, в
умовах  жорсткої  економії,  досить  складно  виконати.  Тож,  зрозуміло,  що  в
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сучасних  умовах  дуже  важливим  чинником  розвитку  місцевих  територій  є  їх
уміння залучати додаткові фінансові ресурси у власну інфраструктуру.

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

У  рамках  ініціативи  Європейського  Союзу  “Мери  за  економічне
зростання”,  програми   ЄС  “Підтримка  міст  Східного  партнерства  в  реалізації
планів та дій зі сталої енергетики (SEAPS) згідно з Угодою мерів”  підготовлено
й розміщено концепції проектів на он-лайн платформі PROSPECT відповідно до
вимог конкурсів.

У 2015-2017 роках місто Прилуки разом з  українськими  містами Луцьк
(Волинська обл.), Жовква (Львівська обл.) — учасник Проекту Ради Європи/ЄС
“Урбаністичні стратегії в історичних містах, керовані громадами” (COMUS).

Мета проекту ради Європи/ЄС “Урбаністичні стратегії в історичних містах,
керовані громадами” (COMUS) – сприяння національним та місцевим органам
влади у здійсненні стратегічного оновлення та забезпечення сталого соціально-
економічного  розвитку  малих  і  середніх  історичних  міст  та  околиць  шляхом
ревіталізації й пристосування об’єктів культурної спадщини до сучасних потреб,
реабілітації  традиційного  містобудівного  середовища,  розширення  діапазону
можливостей його конструктивного використання. Результатом участі у проекті
COMUS  є  напрацювання  презентаційних  матеріалів  та  документів  задля
залучення інвесторів у розбудові культурної спадщини.

Місто  Прилуки  у  2017  році  було  учасником  програми  ЄС/ПРООН
“Місцевий розвиток, орієнтований на громаду — 3”. Метою програми є сприяння
реалізації  проектів  об’єднань  громадян  у  сфері  житлово-комунального
господарства та освітніх установ.  В рамках Програми в 2017 році  підтримано
мікропроектні пропозиції: 

 “Капітальний ремонт даху з утепленням стін та частковою заміною вікон
і дверей по вул. Фабричній, 62”;

 “Заходи  енергозбереження  в  ДНЗ  №  4:  заміна  вікон  та  дверей  на
енергозберігаючі  в  будівлі  по  вул.  18  Вересня,  27,  м.  Прилуки,  Чернігівської
області”;

 “Капітальний  ремонт  під'їздів  9-ти  поверхового  житлового  будинку  з
заходами енергозбереження по вул. Вокзальній, 19 в м. Прилуки, Чернігівської
області”;

 “Реконструкція  з  комплексною  термомодернізацією  будівлі  з
улаштуванням  шатрової  покрівлі,  з  заміною  вікон  у  місцях  загального
користування за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки вул. Вокзальна, 40”;

 “Встановлення  системи  електронного  голосування  “Розумна  рада”  в
сесійній залі Прилуцької міської ради за адресою: м. Прилуки, вул. Незалежності,
82”;

 “Реформування  медичної  галузі  міста  Прилуки  шляхом  впровадження
електронної системи охорони здоров’я”;
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 “Заходи енергозбереження шляхом заміни системи освітлення в місцях
загального  користування  та  ремонту вхідних груп житлового будинку  по вул.
Вокзальна, 40, м. Прилуки, Чернігівська область”;

 “Заходи  енергозбереження  з  заміною  дверей  у  під’їздах,  утеплення
перекриття горища та встановленням снігозатримувачів на покрівлі у житловому
будинку по вул. Київська, 188, м. Прилуки, Чернігівська область”.

Започатковано  співпрацю  з  Північною  екологічною  фінансовою
корпорацією (NEFKO) та підготовлено матеріали щодо впровадження проекту з
енергоефективності  в 2018 році.  Робоча група міської ради тісно співпрацює з
консультантами  НЕФКО  та  Міністерством  фінансів  України,  займаючись
оформленням необхідних документів.  Основна частина кредитних надходжень
буде  використана  для  модернізації  вуличного  освітлення,  а  грантові  кошти
спрямують на впровадження енергозберігаючих технологій у ЗОШ №2 і №13 та
ДНЗ №9.

Місто  Прилуки  увійшло  до  однієї  з  18  команд,  які  з  2018  року  будуть
реалізовувати  транскордонні  проекти  за  фінансової  підтримки  Європейського
Союзу.  Грантовий  проект  “Активізація  малого  та  середнього  бізнесу  в
прикордонних регіонах України – Білорусі” є переможцем конкурсу Програми
транскордонного  співробітництва  Східного  партнерства  Білорусь  –  Україна
(EaPTC). Загальна кількість поданих заявок на конкурс — 148. 

До запланованих заходів будуть залучені виконавчий комітет Славутицької
міської  ради,  Білоруський  торгово-економічний  університет  споживчої
кооперації,  Чернігівська  регіональна  торгово-промислова  палата,  виконавчий
комітет Вараської міської ради, виконавчий комітет Прилуцької міської ради та
Славутицький міський фонд підтримки підприємництва.

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

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

                   Інвестиційна діяльність та інноваційний розвиток

У 2017 році  актуалізовано та  надіслано інформацію щодо інвестиційних
пропозицій,  земельних  ділянок  (по  вул. Індустріальній  (3,5 га)  та  по  вул.
Пирятинській  (5,5 га) до  Департаменту  економічного  розвитку
облдержадміністрації  та  Агенції  регіонального  розвитку. Проводиться
моніторинг  інвестиційних  проектів,  інноваційної  діяльності  на  підприємствах
міста,  оцінюється  їх  узгодженість  з  пріоритетними  напрямами  стратегічного
розвитку. 

Всім  зацікавленим інвесторам,  які  звертаються  безпосередньо  до  міської
ради,  надається  інформація  щодо  наявних  вільних  земельних  ділянок,
виробничих приміщень та об’єктів незавершеного будівництва.
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Функціонує офіційний веб-портал міста www.pryluky.org,  який є одним з
основних інструментів промоціювання інвестиційного потенціалу міста. 

Також відповідно до Генерального плану в м. Прилуки  буде проведено
обстеження земельних ділянок промислового призначення площею від 0,5 га для
подальшого  пропонування  їх  інвесторам.  Разом  з  тим  слід  зазначити,  що
інвесторам більш цікаві вільні виробничі площі підприємств міста. 

Найближчим часом в м. Прилуки буде реалізовуватись загальнодержавний
напрям,  задекларований  Прем'єр-Міністром  України  «Електронне
підприємництво  як  інноваційний напрям підтримки малого  бізнесу  у  регіонах
України». 

 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 №11
від 15 грудня 2016 року  «Про організацію цивільного захисту міста Прилуки у
2017 році» затверджено основні завдання, план заходів, організаційно-методичні
вказівки на поточний рік.

05.04.2017 у місті  проведено навчання на тему: “Дії органів управління та
сил  ланок  функціональних  та  територіальної  підсистеми  єдиної  державної
системи  цивільного  захисту  Чернігівської  області  щодо  ліквідації  наслідків
надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії на залізничному транспорті”.

14 червня 2017 року  проведено командно-штабне навчання на тему “Дії
органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного  захисту  Чернігівської  області  під  час  проведення  територіальної
підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту  з  режиму
функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період”.

22  червня  2017  року  проведено  штабне  тренування  з  евакуаційними
органами  міста  на  тему  “Дії  органів  управління  та  сил  ланки  територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста у разі виникнення
надзвичайних ситуацій на військових арсеналах”.

14  вересня  2017  року  проведено  командно-штабне  навчання  з  органами
управління та силами цивільного захисту ланок територіальних підсистем єдиної
державної системи цивільного захисту  (із  залученням органів евакуації) щодо
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії на хімічно
небезпечному об’єкті ТОВ “Прилуцький завод - “Білкозин”.

05  жовтня  2017  року  проведено  командно-штабне  навчання  з  органами
управління та силами цивільного захисту ланок територіальних підсистем єдиної
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державної системи цивільного захисту  (із  залученням органів евакуації) щодо
виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду.

31.10.2017  року   проведено  комплексну  перевірку  регіональної  системи
централізованого  оповіщення  цивільного  захисту  з  включенням  в  місті
електросирен шляхом їх централізованого та автономного запуску.

З метою забезпечення техногенно-екологічної безпеки, організації заходів
цивільного захисту, координації дій сил і засобів діють:  
-  міська Програма “Забезпечення пожежної безпеки на території міста Прилуки
на 2016 - 2020 роки”, на виконання заходів якої управлінню освіти міської ради
на придбання засобів пожежогасіння виділено 30,492 грн;
- міська цільова  Програма “Розвиток цивільного захисту м. Прилуки на 2017-
2020 роки”,  на виконання заходів якої виділено кошти у сумі 278 тис.грн.

Спеціалісти  управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  оборонної
роботи міської ради  брали участь у засіданнях оперативного штабу по питаннях
мобілізації,  забезпеченню  військових,  які  ведуть  бойові  дії  на  сході  країни
продуктами харчування, засобами гігієни, речами першої необхідності. У зв’язку
з  складною  політичною  ситуацією  на  сході  країни  проводилась  робота  по
підготовці фонду захисних споруд міста до прийому укриваємих, проводились
навчання населення діям при надзвичайних ситуаціях.

Впродовж  звітного  періоду  на  підприємствах  та  установах  міста
організовано  проведення  114  комплексних  спеціальних  об’єктових  навчань,
тренувань.  У проведенні  тренувань  кваліфіковану  допомогу  надавали  майстри
навчально-консультаційного пункту м. Прилуки (з цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Чернігівської області).  Відповідно до плану підготовки кадрів у
навчально-методичному центрі  цивільного  захисту  та  безпеки  життєдіяльності
Чернігівської  області  пройшли   навчання   73  осіб,   на  базі  навчально-
консультаційного пункту м. Прилуки - 112 осіб.

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

Класифікованих  надзвичайних  ситуацій  впродовж  звітного  періоду  2017
року у місті не сталося.

Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека

Проведення  комплексних  заходів   з  утримання  території  міста  в
належному  санітарному  стані  є  одним  із  пріоритетних  напрямків  діяльності
КП  “Муніципальна  поліція”,  головного  спеціаліста  санітарно-екологічного
контролю міської ради, управління ЖКГ міської ради та підпорядкованих йому
комунальних підприємств.

Протягом  2017  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
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відходами,  забезпечення  екологічної  рівноваги  та  утримання території  міста  в
належному санітарному стані.

Згідно відповідних розпоряджень міського голови двічі на рік, навесні та
восени, проводяться місячники по благоустрою та санітарній очистці міста.

Організовано  та  проведено  в  місті  Всеукраїнські  акції  на  підтримку
чистоти: “Зробимо Україну чистою — 2017”, “День довкілля”,  “Чиста Україна —
чиста земля”, Всесвітню акцію “Година Землі”.

У місті працює постійно діюча комісії з питань поводження з безхазяйними
відходами. У квітні-травні  на засіданні комісії розглянуто лист відокремленого
підрозділу  «Прилуцька  дистанція  колії»  Державного  підприємства  “Південна
залізниця” щодо наявності безхазяйних відходів у смузі відведення залізниці. За
результатами роботи складено акт комісійного обстеження,  в якому визначено
склад, властивості, об'єм відходів та висновки комісії. Даний акт направлено до
ВП “Прилуцька дистанція колії” для відповідного реагування.

Проведено інвентаризацію непридатних хімічних засобів захисту рослин.
За  результатами  складено  акт  та  направлено  до  Департаменту  екології  та
природних  ресурсів  облдержадміністрації  з  пропозицією  виділити  кошти  з
державного бюджету для їх утилізації.

Налагоджена  систематична  робота  щодо  поводження  з  побутовими
відходами. Розроблені та виконуються заходи по роздільному збиранню сміття.
Так  на  даний  час  у  місті  працюють  пункти  з  роздільного  збирання  твердих
побутових відходів по вул.1 Травня,  у мікрорайоні 83 квартал.

КП  “Послуга”  придбані  та  встановлені  спеціалізовані  контейнери  у
мікрорайонах “273 квартал” та “Військове містечко № 12”.

Постійно  діє  комісія  по  обстеженню  зелених  насаджень.  Проведено
впорядкування та облаштування клумб та газонів у центральній частині міста та
на Привокзальній площі. Під час косіння трави проводились заходи по боротьби з
карантинними рослинами.

За 2017 рік:
1. Прибрано територій загального користування:

- парків, скверів — 10 шт.
- дитячих майданчиків — 38 шт.
- спортивних майданчиків — 32шт.
- прибережних смуг близько 3000 м.кв.

2. Розчищено від захаращення — 8350 м.кв.
3. Упорядковано меморіальних комплексів — 10 шт.
4. Висаджено дерев  - 235 шт.

Систематично особисто та  у засобах масової  інформації  (телебачення та
друковані  видання),  на  офіційному  сайті  міста  проводиться  інформаційна  та
профілактично-роз’яснювальна  робота  серед  мешканців  та  суб'єктів
господарювання міста по питанню дотримання “Правил благоустрою території
м. Прилуки”, з основних напрямків:

 права  та  обов'язки  громадян  та  суб'єктів  господарювання  у  сфері
благоустрою м.Прилуки;

 вивезення будівельного сміття під час ремонту приміщень;
 заборона складування опалого листя, гілля на прибудинкових територіях
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та контейнерних майданчиках;
 торговельна діяльність у не відведених для цього місцях;
 прибирання  на  ділянках  та  прилеглих  територіях  навколо  будівель  і

споруд; 
 заборона паркування автотранспорту на території зелених насаджень;
 скошування бур'янів, трави та карантинних рослин; 
 розміщення оголошень, інформаційних плакатів, реклами, тощо;
 спалювання будь-яких відходів у тому числі рослинного походження.

Разом  із  КП  “Муніципальна  поліція”,  спеціалістами  Прилуцького
міськрайонного  управління  Головного  управління  Держпродспоживслужби  в
Чернігівській  області,  працівниками  Прилуцького  відділу  поліції  головного
управління Національної поліції  в Чернігівській області,  державної екологічної
інспекції у Чернігівській області та головами комітетів самоорганізації населення
проводяться  рейди-перевірки  щодо  дотримання  належного  санітарного  стану
власних та прилеглих територій керівниками підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності і підпорядкування та мешканцями міста.

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