
„Про підсумки виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за I півріччя 2017 року” 

 

Бюджетна політика 

 

Фінансовим управлінням міської ради протягом січня-червня 2017 року 

здійснювалися роботи з проведення ефективної податково-бюджетної 

політики у відповідності до  Бюджетного та Податкового кодексів. 

За результатами І півріччя 2017 року до загального фонду бюджету 

міста мобілізовано 311470,3 тис. грн. при уточнених бюджетних 

призначеннях 307404,7 тис. грн. (101,3 %), з них власних доходів – 100339,9 

тис. грн. при уточненому плані 95634,2 тис. грн. (104,9 %), офіційних 

трансфертів отримано на суму 211130,4 тис. грн. (99,7 %), у т. ч. субвенцій – 

211130,4 тис. грн.  

Видаткова частина загального фонду бюджету міста  за І півріччя  

2017р. Склала 292451,3тис. грн.. Видаткова частина без трансфертів 

становить – 140692,9 тис. грн. На зарплату і нарахування використано  

72634,5 тис. грн. (51,6%), медикаменти – 680,7 тис. грн. (0,5%), харчування – 

5792,8 тис. грн. (4,1%), енергоносії – 12,6% або 13255,5 тис. грн. Всього 

видатки по захищених статтях становлять 120562,5  тис. грн.  (85,7%). 

 З метою наповнення доходної частини бюджету управліннями і 

відділами міської ради, спільно з Прилуцькою ОДПІ проводилися заходи 

щодо наповнення міського бюджету, вишукання додаткових джерел 

надходжень до нього, у тому числі за рахунок детінізації економіки, 

дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни. 

За рахунок проведених заходів, до бюджету міста додатково надійшло 

3739,3 тис. грн., у т.ч. за рахунок детінізації економіки – 51,9 тис. грн., 

активізації роботи з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів – 

115,7 тис. грн., інших заходів щодо збільшення надходжень бюджету 

(декларування доходів громадян, укладення нових договорів оренди землі, 

ефективне управління об’єктами комунальної власності, тощо) – 3571,7 тис. 

грн. 

 
 

Розвиток підприємництва та удосконалення системи 

надання адміністративних послуг 

 

 

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. 

За інформацією Прилуцької ОДПІ станом на 01.07.2017 року кількість 

діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва по м. Прилуки 



становить 278 юридичних та 2678 фізичних осіб. Порівнюючи дані станом на 

01.07.2016 року, відбулося збільшення юридичних осіб на 1 особу та 

зменшення фізичних на  56 осіб. 

Надходження до міського бюджету від підприємницької діяльності 

за I півріччя 2017 рік становлять 25,6  млн.грн, за аналогічний період 2016  

року становлять 21,3 млн.грн.  

На виконання вимог статті 7 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням міської 

ради  від 23.11.2016 року № 6 (19 сесія 7 скликання) затверджено План 

діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2017 рік. 

Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності Прилуцькою 

міською радою оприлюднюється постійно. З цією метою надається матеріал для 

оприлюднення через рубрики регуляторної політики в друковані засоби масової 

інформації та на веб-сайтах  www.pryluky.org, www.pryluky.cg.gov.ua. 

Здійснюється консультаційно-методична  підтримка розробників проектів 

регуляторних актів,  аналізів регуляторного впливу. 

Інформаційна підтримка суб’єктів господарської діяльності здійснюється 

управлінням економічного розвитку міської ради, яке відповідає за 

адміністрування веб-порталу www.pryluky.org, Центром підтримки 

підприємництва, створеного у 2007 році за сприяння тютюнової компанії 

«В.А.Т. – Прилуки», Корпусу Миру США в Україні. Фахівці Центру підтримки 

підприємництва надають консультації з юридичних і бухгалтерських питань. 

За І півріччя 2017 року Центром підтримки підприємництва  надано  

580  консультації, в т.ч. 137 розширених щодо питань підприємництва для 

осіб, які реєструються ФОП і розпочинають таку діяльність.Розроблено та 

поширено серед підприємців власну друковану продукцію (роздатковий 

матеріал) в кількості 157 примірників. Проведено 10 практичних навчань 

користуванню електронними сервісами для  20  осіб. Постійно проводиться 

моніторинг законодавства, приймається участь в обговоренні проектів, 

розміщених на сайті КМУ,  організовано збір підписів підприємців та 

направлені звернення до Міністерства фінансів та ДФС щодо роз'яснення 

положень нового нормативного акту.В соцмережах розміщено 19 статей на 

актуальні теми введення підприємницької діяльності.Для надання 

консультацій центр підтримки використовував наступні інформаційні 

ресурси:  газета «Все про бухгалтерський облік», доступ до інтернету.  

Суб'єктів підприємницької діяльності було залучено до заходів 

проведення Миколиного ярмарку, який відбувся 20-21 травня поточного 

року. 

Організацію роботи щодо надання адміністративних послуг населенню 

через Міськрайонний Центр надання адміністративних послуг Прилуцької 

міської ради  здійснює відділ адміністративних послуг міської ради. 

Відділ адміністративних послуг міської ради взаємодіє із 7 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади (в т.ч. 1 

обласним дозвільним органом), 5 структурними підрозділами міської ради та 

http://www.pryluky.org/
http://www.pryluky.cg.gov.ua/
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2 підрозділами районної державної адміністрації в частині надання 

адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг. 

Протягом  1 півріччя 2017 року до відділу адміністративних послуг 

міської ради  надійшло 13225  письмові звернення від суб’єктів господарської 

діяльності (юридичних та фізичних осіб) та громадян міста та району, що у 2 

рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, і у 7,9 разів більше ніж 

за 1 півріччя 2015 року. 

Найбільш поширеними протягом звітного періоду були звернення для 

отримання наступних послуг: 

-  оформлення та видача паспорта громадянина України; 

-   реєстрація (знаття з реєстрації) місця проживання осіб; 

-   реєстрація речових прав на нерухоме майно; 

- вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при 

досягненні громадянином 25- 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 І півріччя 2017 року державними реєстраторами речових прав на 

нерухоме майно прийнято та виконано 3612 звернень щодо реєстрації 

речових прав (за січень – 583, лютий – 782 , березень – 665, квітень - 661 

травень - 471, червень - 450). 

Рішенням Прилуцької міської ради від 28 квітня 2016 року № 17 відділ 

адміністративних послуг Прилуцької міської ради визначено органом, що 

здійснює реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання особи на 

території міста Прилуки.  

 Також, з 1 січня 2017 року по 30 червня 2017 року посадовими особами 

відділу адміністративних послуг прийнято та виконано 2206 звернень щодо 

реєстрації (знаття з реєстрації) місця проживання, внесення змін у дані щодо 

реєстрації місця проживання. 

В приміщенні Міськрайонного центру надання адміністративних 

послуг продовжує роботу щодо надання адміністративних послуг 

кадастровий реєстратор Міськрайонного управління  у Прилуцькому районі 

та м. Прилуки Головного управління Держгеокадастру Чернігівської області. 

Кошти, за послуги, які надаються кадастровим реєстратором, а саме за 

надання витягів з Державного земельного кадастру також зараховуються до 

місцевого бюджету. Також запроваджено електронну послугу он-лайн 

замовлення витягу з Державного земельного кадастру та витягу  про 

нормативну грошову оцінку землі. Це одні з найбільш запитуваних 

адміністративних послуг, які надає землевпорядна служба. Дані документи 

необхідні при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та 

прав на них. 



Крім даних питань, відділ адміністративних послуг міської ради 

продовжує здійснювати організацію роботи щодо надання адміністративних 

послуг у сфері архітектури та містобудування, питань землекористування, 

надання документів дозвільного характеру та інших послуг.  

 

Інвестиційна діяльність та інноваційний розвиток 

 

Актуалізовано та надіслано інформацію щодо інвестиційних 

пропозицій, земельних ділянок до Департаменту економічного розвитку 

облдержадміністрації. Проводиться моніторинг інвестиційних проектів, 

інноваційної діяльності на підприємствах міста, оцінюється їх узгодженість з 

пріоритетними напрямами стратегічного розвитку.  

Всім зацікавленим інвесторам, які звертаються безпосередньо до 

міської ради надається інформація щодо наявних вільних земельних ділянок, 

виробничих приміщень та об’єктів незавершеного будівництва. 

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

з основних інструментів промоціювання інвестиційного потенціалу міста.  

Відповідно до статистичних даних обсяг капітальних інвестицій за І 

квартал поточного року -  116 млн.грн., що складає 11,6% до загального 

обсягу освоєних капітальних інвестицій області за даний період.  

Крім цього, відділом економіки міської ради постійно проводиться 

робота по залученню додаткових (позабюджетних) фінансових ресурсів 

шляхом моніторингу та відбору грантових проектів та програм технічної 

допомоги, що є актуальними для нашого міста. Зокрема, протягом звітного 

періоду на розгляд до структурних підрозділів міськвиконкому було подано 

ряд проектів та програм різних  напрямів. Інформацію  про актуальні 

грантові програми надсилає також Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації. 

  З метою участі у програмах ЄС подано на розгляд матеріали до 

ініціатив «Мери за економічне зростання», «Угода мерів».  

Продовжується реалізація Програми  ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду - ІІІ».  http://cba.org.ua  2015-2017 рр.  Метою 

програми є сприяння реалізації проектів об’єднань громадян  у  сфері 

житлово-комунального господарства та освітніх установ.   

Програмою та міською радою підтримано   для реалізації в 2017 році 

наступні мікропроектні пропозиції: 

 1. «Капітальний ремонт даху з утепленням зовнішніх стін та частковою 

заміною вікон і дверей житлового будинку №62 по вул.Фабричній в м. 

Прилуки Чернігівської області» 

 2. «Капітальний ремонт під'їздів 9-ти поверхового житлового будинку з 

заходами енергозбереження по вул. Вокзальній, 19 в м.Прилуки Чернігівської 

області» 

 3. «Реконструкція з комплексною термомодернізацією будівлі з 

улаштуванням шатрової покрівлі, з заміною вікон у місцях загального 

http://cba.org.ua/


користування за адресою: Чернігівська область, м.Прилуки вул. Вокзальна, 

40» 

4. «Встановлення системи електронного голосування «Розумна рада» в 

сесійній залі Прилуцької міської ради за адресою: м. Прилуки, вул. 

Незалежності, 82» 

5. «Реформування медичної галузі м. Прилуки шляхом впровадження 

електронної системи охорони здоров’я». 

 

Розвиток інфраструктури 

 

Управління містобудування та архітектури міської ради щоквартально,      

надає до Управління статистики у  Прилуцькому районі   інформацію  щодо 

обсягів введення житла в експлуатацію. 

Рішенням міської ради (27 сесія 7 скликання) від 27 червня 2017 року 

№ 11 затверджено міську цільову Програму «Фінансування розробки схем та 

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

За 6 місяців 2017 року управлінням містобудування та архітектури 

міської ради було розглянуто 721 звернення громадян, підприємств, 

організацій та суб'єктів господарювання.        

 З них від громадської приймальні міської ради надійшло на розгляд до 

управління 124 звернення, від загального відділу міської ради 100 звернень. 

         Від центру надання адміністративних послуг на розгляд управління 

надійшло 497 звернень, з них 273 звернення з питань землекористування. 

Ряд звернень громадян, що надійшли до громадської приймальні 

міської ради потребували комісійного обстеження. За звітний період 

підготовлено 5 актів обстеження забудови земельних ділянок на предмет 

дотримання будівельних норм та правил з наданням відповідних висновків та 

пропозицій заявникам щодо вирішення спірних питань. 

Безпосередньо в управління містобудування та архітектури міської 

ради надійшло звернень від громадян, установ, організацій та підприємств 

міста з приводу уточнення поштових адрес, місця розташування об'єктів, 

уточнення щодо перейменування вулиць, провулків та в'їздів, надання 

інформації щодо можливості оформлення самочинно збудованих об'єктів на 

які були надані обгрунтовні відповіді у вигляді листів, довідок та висновків 

загальною кількістю 19. 

Управлінням підготовлено та видано 59 будівельних паспортів на 

будівництво житлових будинків, гаражів, прибудов, сараїв тощо та 7 

паспортів прив'язки на розміщення тимчасових споруд. 

3а звітній період прийнято в експлуатацію 14 об'єктів містобудування 

різного функціонального призначення загальною площею 2217,0 кв.м. з них 1 

об'єкт соціально-побутового призначення (магазин) загальною площею 528,0 

кв. м. 

Управлінням містобудування та архітектури міської ради було 

підготовлено та надано 273 висновки по питанням землеустрою. 



Проведено 7 засідань комісії про визначення розміру пайових внесків 

замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури при здійсненні нового будівництва, розширення, 

реконструкції, технічного переоснащення, реставрації та капітального 

ремонту об'єктів міста на яких було розглянуто 10 кошторисів вартості 

будівництва об'єктів різного функціонального призначення. 

Із забудовниками, що мали намір ввести об'єкти різного 

функціонального призначення в експлуатацію було укладено 11 Договорів 

про сплату пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста на загальну суму 341 тис. 575 грн. 

Загалом у період 6 місяців 2017 року до міського бюджету надійшло 

327тис. 317 грн. сплати пайових внесків замовників на розвиток інженерно -

транспортної та соціальної інфраструктури міста. 

Забудовникам, які мали намір розпочати будівництво об'єктів різного 

функціонального призначення управлінням підготовлено та видано 22 

містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок. 

За звітний період управлінням містобудування та архітектури міської 

ради підготовлено 2 проекти рішень сесії міської ради та 24 проекти рішень 

виконавчого комітету міської ради «Про розгляд звернень підприємств, 

організацій, установ та громадян міста стосовно будівництва», «Про пайовий 

внесок замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста», «Надання поштових адрес» та інше. 

Рішенням міської ради від 30.06.2017 №1 (28 (позачергова) сесія 7 

скликання) затверджено «Генеральний план та план зонування території 

міста Прилуки". 

 

Житлово-комунальне господарство та житлова політика  

 

Управлінням житлово-комунального господарства, з метою зниження 

собівартості послуг за рахунок впровадження ресурсозберігаючих 

технологій, вивчається можливість впровадження енергозберігаючих 

технологій в багатоквартирних будинках міста і 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 призначена 

відповідальна особа по створенню та функціонуванню об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків. 

 В місті станом на 01.07.2017 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. 

КП «Прилукитепловодопостачання» з метою поліпшення технічного 

стану водопровідно-каналізаційного господарства, централізованого 

теплопостачання, згідно плану капітального ремонту по цехам комунального 

підприємства «Прилукитепловодопостачання» за І півріччя 2017 року було 

виконано капітального та поточного ремонту на суму 450,0 тис. грн. 

По дільниці теплопостачання: 

1. З початку 2017 року виконано заміну 440 метрів теплових мереж. 

Виконано заміну теплових мереж по по пров. Гастелло – 96 м., вул. 

Пушкіна 78 – 24 м.,             вул. Садова, 64,70  – 72 м., Костянтинівській, 

98 – 36 м., Шевченка, 107 – 22м. та інші.  Вартість робіт  86,0 тис. грн.  

2. Встановлений  тепловий лічильник  на  житловий будинок по в/м №12 

буд. 153 . Загальна вартість робіт становить  23,9 тис. грн.  

3. Проводяться підготовчі роботи по реконструкції котельні по                                     

вул. Саксаганського, 9А. Вартість реконструкції 478,84 тис. грн. 

По дільниці водопостачання: 

1. З початку 2017 року виконано заміну 860 м водопровідних  мереж. 

Вартість робіт  103,0 тис. грн. 

2. Відремонтовано  глибинних насоси – 3 шт. 

3. Відремонтовано пожежних гідрантів – 2 шт. 

4. Відремонтовано та  замінено запірної арматури – 47 шт. 

5. Відремонтовано колонок – 50 шт.  

6. Виконано ремонт колодязів – 21 шт. 

7. Накрито колодязів – 5 шт.  

8. Усунено 68 поривів.  

По дільниці водовідведення: 

1. З початку 2017 року виконано заміну 27 м каналізаційних  мереж.   

Вартість обладнання становить 63,454 тис. грн.  

2. Відремонтовано 3 засувок.  

3. Відремонтовано   4 фекальних насоса.  

4. Відремонтовано колодязів – 22 шт. 

5. Очищено колодязів – 80 шт. 

6. Накрито колодязів – 27 шт. 

7. Усунено підпорів – 788. 

8. Усунено 8 поривів.  

Ремонт внутрішньо будинкових мереж: 

Згідно плану капітального та поточного  ремонту з  початку 2017 року 

було виконано робіт на суму – 133,03  тис. грн. (в т.ч. матеріали – 95, 018 тис. 

грн.) Замінено мереж:  

 опалення – 126 м. 

 гарячого водопостачання – 52 м. 

 холодного водопостачання – 105 м. 



 водовідведення – 76 м. 

Замінено запірної арматури – 331 шт.     

 Заізольовано 866 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, прочищенню димовентканалів, фарбуванню зовнішніх 

газопроводів, вимощенню біля під’їздів, ремонту температурних швів на 

будинках, вапняному фарбуванню бордюрів, дерев, стовпів, прибиранню 

підвальних приміщень, ремонту панельних швів і таке інше.   

  Станом на 01.07.2017  року на обслуговуванні перебуває 272  

житлових будинків, загальною площею 521,3 тис.кв.м. Число абонентів 

складає 10407. Проживає в житловому фонді  23256  осіб. Рівень оплати 

мешканцями станом на 01.07.2017 року складає  89,8 %. Заборгованість по 

населенню складає 1355093,55 тис.грн. Загальна кількість працюючих на 

підприємстві  складає 104 чоловік, з них штатних 102 та 2 по договору.

 Станом на 01.07.2017  року  виконано такі роботи:  ремонт м’якої 

покрівлі – на 29-ти житлових будинках; ремонт шиферної покрівлі на 5-ти 

будинках ; ремонт вимощення виконано біля 2-ох будинків; ремонт входу у 

підвальні приміщення у 6-ти будинках; ремонт тамбурів, козирків у 4-ьох 

будинках; ремонт 26 підїздів, у  24 житлових будинках; фарбування 

зовнішніх газопроводів на 7-ми житлових будинках; ремонт системи 

ливневого водовідведення на 9-ти будинках; ремонт систем 

електрозабезпечення 119 будинків; перевірено 18780 димових та 

вентиляційних каналів, згідно існуючих графіків,  у 235 будинках; ремонт 

вхідних дверей у 9-ти під»їздах ; ремонт східців у 1 будинку; ремонт 

оголовків димовентиляційних каналів 30  одиниць на 6-ти  будинках; 

перевірено перевірку газопроводів на герметичність у 19 будинках; ремонт 

лавочок біля 10-ти  будинків; роботи по косінню газонного покриття на 

240510 кв.м. прибудинкової території.        

 КП «Послуга»           

 - з 01.01.17 р. по 30.06.2017 року перезаключено договорів на вивіз 

сміття з мешканцями міста в кількості 19074, кількість споживачів житлово-

комунальних послуг 40164 абонентів.       

 - заключено 142 договора ( період з 01.01.17 р по 30.06.17) на вивіз 

ТПВ з підприємствами та організаціями міста.     

 За І півріччя 2017 року підприємство надало послуги по благоустрою 

міста: вивіз вуличного сміття та знешкодження – 4201642,07, розчистка 

вулиць міста від снігу, землі та листя – 201756,28, посипання  та перевезення 

ПСС – 35033,727 грн; ПСС-236,5 (тонн)-120583,21  поливання вулиць міста 

солоною водою — 26598,38 грн., ручне прибирання вулиць міста — 

529881,00 грн., поливання  в літній період КРАЗ -862,92 грн, ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ (27шт)  — 58285,68 грн, малярні роботи- 198729,96 

грн.           



 Проблемним питанням для КП «Послуга» є:   несвоєчасна оплата  

населенням за надані послуги, неповне охоплення населення договорами.

 КП «Міськсвітло»  за І півріччя 2017 року проведено заміну 

електричних ламп по вулицях міста в кількості 2565 шт. на світлофорних 

об’єктах 319 шт. На освітлення вулиць міста використано 476513 кВт/год 

електроенергії, на світлофорних об’єктах 68327 кВт/год.     

 Виконано протяжку  ліній  та установка  світильників по вул. 

Добролюбова, дитяча лікарня, вул. Л.Забашти, вул. Раскова, 3-й пров. 

Чехова, 2-віїзд Вишневий, вул. Польова, 1-й в'їзд Вишневий, вул. Б.Рута, вул. 

Волошинівська, 2-га Южна, Центральний парк, вул. Іванівська, вул. 1-го 

Травня, вул. Садова, вул. Івагівська, вул. Дачна, вул. Чехова, вул. Київська, 1-

й пров. Богунського.        

 Проведено модернізацію зовнішнього освітлення: по вул. Дубинського, 

2-й пров. Зелений, вул. Рокітна, вул. Челюскінців, вул. Нова, пров. Низовий, 

вул. Костомарова, пров. Некрасова, пров. Чкалова,пров. Трубарівський, пров. 

Партизанський, вул. Д. 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.        

 Здійснено установку траверз,  світильників та протяжка 7-прольотів по 

1-му пров. Богунського, установку на з/б опори контейнерів для квітів. 

Проведено ремонт та заміну лічильників щитів обліку зовнішнього 

освітлення в кількості 25 штук. Проведено обслуговування та ремонт 

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

світлофорних об’єктах. Розкряжовані повалені дерева (в аварійних ситуаціях 

складних погодних умовах) в кількості 11 шт., видалено аварійні та 

сухостійні дерева в кількості 183 шт.       

 Встановлено дорожні знаки по вулицях та перехрестях міста в кількості 

55 шт. 

 

Енергозабезпечення та енергозбереження 

 

У  місті Прилуки постійно проводиться робота з впровадження 

енергозберігаючих заходів, з метою скорочення споживання природного газу 

в закладах бюджетної сфери та у житлово-комунальному господарстві. 

 З метою використання альтернативних видів палива котельнями 

бюджетної сфери, у 2014 році залучені кошти з державного бюджету і 

виконано роботи з впровадження автономного опалення ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№10 та ДЮСШ на базі блочно-модульних котелень на твердому паливі та 

резервному газовому. 

 У грудні 2015 року отримано декларації по готовності введення в 

експлуатацію даних котелень. 

 З метою контролю над витратами енергоресурсів бюджетної та 

соціальної сфери, у місті впроваджено електронну систему обліку витрат 

енергоносіїв, така система дає можливість проводити щоденний моніторинг 



споживання енергоресурсів бюджетними установами міста, контролювати 

показники споживання по кожному лічильнику, встановленому в будівлях 

закладів освіти, медицини, культури та соціальної сфери. 

 Рішенням виконавчого комітету міської ради від 30 червня 2017 року № 

227 погоджено Інвестиційну програму (з теплопостачання) комунального 

підприємства ,,Прилукитепловодопостачання‖ Прилуцької міської ради на 

2017 рік. 

 З 2015 року підприємством розпочато встановлення теплових 

лічильників у багатоповерхових житлових будинках. У 2016 році з міського 

бюджету на прилади обліку теплової енергії виділено кошти у розмірі 1227,0 

тис. грн. Всього опалюється 261 житлових будинки. Станом на 01.07.2017 

приладами обліку теплової енергії оснащено 132 будинки (50%). 

 Додатково інформуємо, що 26 травня 2015 року укладено Угоду про 

партнерство між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй та 

Прилуцькою міською радою з метою реалізації проекту ЄС/ ПРООН 

―Місцевий розвиток, орієнтований на громаду‖. Основними завданнями 

Проекту є допомога ОСББ в організації та проведенні капітального ремонту 

конструктивних елементів або інженерних систем багатоквартирного 

житлового будинку на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі 

45% від загальної кошторисної вартості проекту. У 2015 році 4 об’єднання 

співвласників багатоповерхових будинків успішно взяли участь у даному 

проекті, у 2016 році взяло участь 4 ОСББ, у 2017 році візьме участь 3 ОСББ.  

 

Будівельна діяльність 

 

Будівельними підприємствами міста за січень-червень 2017 року 

виконано будівельних робіт на суму 57,3 млн.грн., що на 21,5% більше ніж у 

відповідному періоді 2016 року. У відсотках до загального обсягу виконаних 

будівельних робіт по Чернігівській області цей показник склав 20,4%. 

 

Управління об’єктами комунальної власності 

 

 Відділом комунальної власності міської ради у 2017 році 

продовжувалася робота, пов’язана з управлінням майном територіальної 

громади міста, дотриманням процедур передачі в оренду об’єктів 

комунальної власності. 

 Дані заходи були спрямовані на підвищення ефективності 

використання майна, збільшення надходжень до бюджету, зокрема від 

оренди майна, та забезпечення соціально-економічного розвитку міста. 

 Відповідальність за облік комунального майна здійснюють 

підприємства, установи та організації, на обліку яких це майно перебуває. 

 Відділом комунальної власності здійснювалися заходи, пов’язані з 

підготовкою та внесенням на розгляд міської ради чи її виконавчого комітету 

питань пов’язаних зі списанням, відчуженням безоплатною передачею 

основних засобів з урахуванням вимог передбачених законодавством. 



 За І півріччя 2017 року Прилуцькою міською радою ухвалені рішення 

про затвердження документації із землеустрою та передачі в оренду 7 

земельних ділянок загальною площею 2,0783 га. Поновлено 28 договорів 

оренди земельних ділянок загальною площею 3,5736 га. 

 За звітний період здійснено заходи, пов’язані з державною реєстрацією 

прав оренди на 16 земельних ділянок із земель комунальної власності 

площею 1,0606 га. Розмір річної орендної плати за договорами становить 227 

209,76 грн. Із зазначеної кількості договорів новоукладеними є 5 договорів 

оренди земельних ділянок загальною площею 0,3656 га (81 027,02 грн.). 

 На даний час укладено 12 договорів купівлі-продажу земельних 

ділянок площею 1,0592 га (650 114,00 грн.). 

 За звітний період укладено та поновлено 8 договорів оренди 

комунального майна загальною площею 542,09 кв.м. З них новоукладеними є 

2 договори оренди майна площею 135,1 кв.м. 

 

Промисловість 

 

Розрахунковий коефіцієнт промислового виробництва в місті за 

результатами І півріччя  2017 року склав 83%, при запланованому річному 

показнику 92 %. По Чернігівській області цей показник – 96,5%, по Україні – 

99,6%.          

 Обсяги виробництва ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» 

у І півріччі 2017 року становлять 11355233 млн. шт. сигарет, що на 13% 

менше ніж за аналогічний період 2016 року. За звітний період ( І півріччя 

2017 року) підприємством інвестовано  у виробництво 224,6 млн.грн. 

 НГВУ ―Чернігівнафтогаз‖  за І півріччя 2017 року скоротило обсягі на 

19,5% в порівнянні з минулим роком.       

 ПАТ "Прилуцький завод "Білкозин" за І півріччя 2017 року було 

випущено продукції на суму 129556,2 тис.грн., що на 29% більше ніж за 

аналогічний період минулого року.       

 ДП "Пластмас" ТОВ ТД "Пластмас-Прилуки" спрацювало задовільно, 

зменшивши свої обсяги до 10,7%. На даний час підприємство повністю міняє 

асортиментний продукції.        

 За різними результатами спрацювали підприємства легкої 

промисловості (підприємство КВТ фабрика головних уборів "Корона", ПАТ 

"Прилуцька швейна фабрика", ТОВ "Алітоні").     

 Так КВТ фабрика головних уборів "Корона" збільшила свої обсяги до 

191%  в порівнянні з підсумками І півріччя минулого року.  

 ПАТ "Прилуцька швейна фабрика" збільшила обсяги виробництва до 

124 %.               



Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ "Алітоні" зменшило свої 

обсяги до 104,9%.         

 Як завжди, стабільно працював наш хлібозавод (до 106%).  

 ТОВ "Янг-Україна" за І півріччя 2017 року ріст 2%.   

 Обсяг капітальних інвестицій в промисловий комплекс міста. Даний 

показник за І півріччя 2017 року за рахунок усіх джерел фінансування 

становить 231964 тис. грн., що на 8,2% більше, ніж за 2016 рік.           

Незважаючи на спад виробництва по основним підприємствам, упродовж 

січня-червня 2017 р. підприємства міста реалізували промислової продукції, 

(товарів, послуг) на 2970 млн.грн., що на 21,9% більше ніж в минулому році.

 Із загального обсягу реалізації найбільша частка (64%) підприємств 

переробної промисловості.          

 У розрахунку на 1 особу населення обсяг реалізації становив 52 

тис.грн. (по області майже 12 тис.грн.).      

 В обсязі реалізації підприємств 57% становили споживчі товари 

короткострокового та тривалого використання, 10% – 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 193 

млн.грн, з них 48% – від іноземного замовника.  

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Покращилася ситуація з зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємств.           

 Темпи зростання обсягів експорту за І півріччя 2017 рік становлять 

19,6%, імпорту – 36,7% . 

 За звітний період здійснювалося формування оптимального балансу 

зовнішньоторговельних операцій за рахунок нарощування обсягів експорту 

продукції, науково-технічних розробок, робіт і послуг та активного пошуку 

нових ринків збуту, а також розширення та поглиблення міжнародного, 

міжрегіонального та прикордонного співробітництва, налагодження 

партнерських зв’язків та укладання міжнародних договорів у торговельно-

економічній сфері, поглиблення інтеграції суб'єктів господарювання  міста у 

світовий економічний простір на принципах взаємовигідності 

зовнішньоекономічних операцій. 

 



Транспорт та зв'язок 

 

Робота з транспорту міської ради була спрямована, протягом звітного 

періоду, на якісну організацію перевезень пасажирів на міських маршрутах, 

розвиток та вдосконалення існуючої системи пасажироперевезень міста. 

Станом на 01.07.2017 року у Прилуках існувало 19 автобусних 

маршрутів, на яких здійснює перевезення 31 автобус загального 

користування. Послуги з перевезення пасажирів надають 12 приватних 

перевізників, 70% транспорту, задіяного для перевезень пасажирів, – великої 

пасажиромісткості. 

 Протягом І півріччя 2017 року у відповідності пункту 4 постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування» проведено 2 конкурси з визначення 

автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального 

користування.   

Покращенню якості пасажирських перевезень і подальшому наведенню 

порядку в цій сфері сприяє те, що відповідно до розпорядження міського 

голови від 16 червня 2016 року №192р створено робочу групу по перевірці 

виконання перевізниками умов договору, що укладається між ними та 

виконавчим комітетом. 

Транспортна інфраструктура – це також комфортні умови для 

перевізників та пасажирів у вигляді пристосованих автобусних зупинок, 

відремонтованих заїзних «карманів», установлених позупинкових графіків 

руху автобусів тощо.  

Відділом економіки міської ради виконано обстеження  автобусних 

зупинок м. Прилуки. На даний час відповідно до схеми автобусних 

маршрутів загального користування в місті налічується 169 місць для 

зупинки автобуса, серед яких 26 зупинкові комплекси,  76 мають зупинковий 

навіс, решта 67 не мають нічого в тому числі і лави, також тільки 33 зупинки 

обладнані дорожнім знаком 5.41 «Місце зупинки автобуса». 

 З метою ліквідації напруги, що виникла через відсутність державної 

субвенції на відшкодування коштів перевізникам за здійснення перевезень 

громадян пільгової категорії, управлінням праці та соціального захисту 

населення спільно з відділом економіки міської ради було розроблено й 

затверджено рішенням міської ради міську цільову програму «Фінансування 

пільг на оплату послуг зв’язку, компенсації за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян та інших пільг з міського бюджету на   2017 рік», на 

загальну суму 1 142 тис. грн. Результатом ухвалення програми є реалізація 

законних прав наших мешканців на пільговий та безкоштовний проїзд у 

міському транспорті. 

 Загалом протягом  I півріччя 2017 року  автомобільним транспортом  

перевезено 1557,6 тис. пасажирів, що становить 84,9% до січня-червня 2016 

року. Пасажирооборот становить 18,7 млн. пас. Км. (84.7% до відповідного 

періоду 2016 року). 



 Вантажів перевезено 41,6 тис. т., що становить 101,4% до січня-червня 

2016 року. Вантажооборот становить 27,5 млн. ткм. (96,7% до  відповідного 

періоду 2016 року). 

Споживчий ринок 

 

Головною метою відповідних структурних підрозділів міської ради  в 

даній сфері є задоволення попиту населення в товарах та послугах за 

доступними цінами, створення ефективної ринкової інфраструктури по 

реалізації товарів та наданні послуг, яка в змозі забезпечити належний рівень 

торговельно-побутового обслуговування населення та захист прав 

споживачів в межах чинного законодавства. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради № 76 від 18 лютого 2014 

року «Про затвердження схем дислокації нестаціонарних об'єктів сезонної 

торгівлі на території міста» року було затверджено схеми дислокації 

нестаціонарних об'єктів сезонної торгівлі  та сезонної торгівлі квітами та 

ялинками.   

На території міста функціонують три ринки та торговельний 

майданчик,  на яких в достатній кількості облаштовані  місця для продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів. 

20-21 травня 2017 року у Прилуках традиційно відбувся Миколин 

ярмарок, під час якого мешканці та гості міста мали можливість придбати 

промислові товари, продовольчі товари від виробників, продукти 

харчування,  сільгосппродукцію, а також вироби народних умільців. 

Спеціалістами відділу економіки постійно проводиться роз’яснювальна 

робота з суб'єктами підприємницької діяльності про неухильне дотримання 

граничних торговельних надбавок, встановлених розпорядженнями голови 

ОДА, в межах повноважень надаються консультації мешканцям щодо 

захисту прав споживачів. 

 

Ринок праці та заробітна плата 

 

Стан додержання законодавства про працю в частині мінімальних  

державних гарантій в оплаті праці здійснюється шляхом обстежень 

підприємств, установ та організацій міста Вживаються заходи щодо 

поліпшення ситуації на ринку праці, сприяння продуктивній та вільно 

обраній зайнятості населення; підвищення стандартів життя населення. 

 Одне з пріоритетних завдань сьогодення - підтримка демобілізованих 

учасників антитерористичної операції у їх соціальній адаптації до мирного 

життя.          

 Спеціалістами міськрайонного центру зайнятості надаються 

інформаційні, консультаційні та профорієнтаційні послуги, підшукується 

підходяща робота, зокрема пропонується допомога в започаткуванні власної 

справи, розглядається можливість професійного навчання.   

 Протягом І півріччя 2017 року на обліку в Прилуцькому МРЦЗ 

перебували 38 військовослужбовців з числа учасників АТО, 36 з них 



отримали статус безробітного, 4 особи працевлаштовані.    

 Проводиться системний моніторинг про вільні робочі місця та вакантні 

посади у роботодавців. У І півріччі кількість наявних вакансій становила 

1950, з яких 1848 було зареєстровано з початку року. Рівень укомплектування 

вакансій становить 80%. Станом на 1 липня 2017 року у базі даних служби 

зайнятості 217 актуальних вакансій.      

 За звітний період за направленням служби зайнятості працевлаштовані 

418 безробітних, з них 23 особи з обмеженими фізичними та розумовими 

можливостями.          

 Середня тривалість пошуку роботи становила 74 дні, рівень 

працевлаштування - 32,3%. Шукачі роботи здебільшого працевлаштовані в 

таких сферах економічної діяльності, як переробна промисловість та 

торгівля.           

 На громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру 

направлено 83 особи. 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 

міськрайонного центру зайнятості 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 136 безробітних. 

У І півріччі 2017 року для молоді міста проведено 6 семінарів на теми: 

«Особливості зайнятості молоді» та «Молодь на ринку праці», на яких були 

присутні 64 особи. Крім того проведено 13 профінформаційних групових 

заходів для молоді, в т.ч. учнівської. На заходах були присутні 260 осіб. 

 Протягом І півріччя 2017 року проведено 5 презентацій навчального 

закладу (Центрів професійної орієнтації) за участю 69 осіб та 6 презентацій 

послуг з професійного навчання за участю 57 осіб.     

 В міськрайонному центрі зайнятості створено інформаційний банк 

даних підприємств, що мають вакантні місця для інвалідів. Проводилася 

робота по сприянню в працевлаштуванні та професійній реабілітації інвалідів 

шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації інвалідів за 

професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці з 

урахуванням їх професійних знань, навичок, побажань. Банк даних інвалідів, 

які бажають навчатися, формується за поданням управління праці та 

соціального захисту населення міської ради.     

 Протягом І півріччя 2017 року статус безробітного мали 73 громадяни 

цієї категорії, з них 4 особи пройшли професійне навчання. Стан додержання 

законодавства про працю в частині мінімальних державних гарантій в оплаті 

праці здійснюється шляхом обстежень підприємств, установ та організацій 

міста.             



Протягом І півріччя 2017 року спеціалістами управління праці та 

соціального захисту населення міської ради здійснено 43 обстеження, за 

результатами яких керівникам надано 195 рекомендацій щодо усунення 

виявлених порушень законодавства про працю, з них 81 рекомендація 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 виробництва, тощо.   

 Станом на 01.07.2017 року в управлінні зареєстровано 249 колективних 

договорів, що на 5 од. (2%) більше, ніж на відповідну дату минулого року. За 

І півріччя управлінням праці та соціального захисту населення міської ради 

зареєстровано 26 колективних договорів та 40 змін і доповнень до діючих 

колективних договорів. Договірним регулюванням охоплено 17792 

працівники підприємств, організацій та установ міста. 

 Спеціалістам госпрозрахункових підприємств надавалася методична 

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

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по місту за І 

квартал 2017 року становила 5818 грн., що на 16,6% перевищує середньо 

обласний показник (4991 грн.). В порівнянні з минулим роком заробітна 

плата виросла на 8,6%. 

 

 

Система соціального захисту та соціального забезпечення населення 

   

 На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення міської 

ради перебуває 20134 одержувачі різних видів допомоги.   

 В І кварталі 2017 року 4167 мешканців міста отримали різних видів 

допомоги на суму 31527,9 тис. грн.  



 Субсидії на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений 

газ отримала 5491 сім’я на суму 93152,0 тис. грн.      

  Державними соціальними інспекторами виявлено 15 випадків подання 

заявниками недостовірної інформації про доходи та майновий стан. Як 

результат переплачено кошти на суму 42,8 тис. грн. До державного бюджету 

повернуто 26,6 тис. грн.       

 Протягом січня-червня 2017 року до Державного автоматизованого 

реєстру пільговиків включено інформацію про 610 осіб. Всього в Реєстрі на 

обліку перебуває 19304 пільговики. Закрито 523 картки померлих 

пільговиків.          

 За звітний період для н З числа внутрішньо переміщених осіб з 

окупованої території України та зони проведення АТО протягом І півріччя 

2017 року допомога на проживання призначена 149 особам на суму 1136,6 

тис. грн. надання пільг було використано 9604,8 тис. грн. Станом на 

01.07.2017 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту 

населення перебуває 361 учасник 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, 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.      

 У І півріччі 2017р. для 20 учасників АТО за кошти місцевого бюджету 

замовлено закупівлю путівок до 6 санаторно-курортних закладів на суму 

194,4 тис. грн. З них 7 учасників вже пройшли оздоровлення. Також 1 

учасник АТО отримав направлення на психологічну реабілітацію.  

 За договором, укладеним із Прилуцькою автомобільною школою, 

професійну адаптацію проходять 8 учасників АТО, з яких 6 вже закінчили 

навчання.           

 Загальна сума договору становить 70,3 тис. грн., з них використано 49,3 

тис. грн. Прийнято 1 пакет документів для виплати грошової допомоги 

дружині 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 на суму 16,1 тис. грн.      

 Прийнято та розглянуто на відповідній Комісії заяву 1 сина загиблого 

учасника АТО на виплату компенсації для придбання житла. Призначена 

компенсація в сумі 475,6 тис. грн. Заявка на виплату коштів подана до 

Департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА. 

 В 2017 році виплачено одноразову матеріальну допомогу 2 інвалідам та 

6 малозабезпеченим особам на суму 5,1 тис. грн.   



 Протягом звітного періоду 60 інвалідів забезпечено технічними та 

іншими засобами реабілітації на суму 296,1 тис. грн. Управлінням видано 616 

направлень для забезпечення протезно-ортопедичними виробами для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями.     

 Протягом 6 місяців забезпечено путівками на санаторно-курортне 

лікування 13 осіб (12 осіб з числа інвалідів війни та ветеранів, 1 особа з числа 

інвалідів загального захворювання та з дитинства).   

 Протягом січня - червня поточного року видано 10 листів талонів: 8 - зі 

знижкою 50% та 2 - зі знижкою 100%.     

 Виплату компенсації інвалідам за невикористане санаторно-курортне 

лікування отримало 30 осіб на суму 10,7 тис. грн. (17 інвалідів війни на суму 

6,9 тис. грн. та 13 інвалідів загального захворювання на суму 3,7 тис. грн.). 

 Компенсацію на бензин, ремонт автомобіля отримали 55 осіб на суму 

7,8 тис. грн. та компенсацію на транспортне обслуговування отримали 92 

інваліди на суму 17,2 тис. грн.      

 Протягом січня - грудня 2017 року видано 11 посвідчень та 13 вкладок.В 

І кварталі 2017 року направлено 17 дітей-інвалідів до центрів реабілітації (2 

до центру реабілітації в м. Прилуки та 15 до обласного). Також спеціалістами 

управління направлено 248 заяв громадян для отримання соціальних послуг у 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). За звітний період 2132 особи отримали допомогу до 5 травня на 

суму 2521,1 тис. грн.         

 Станом на 01.07.2017 року на обліку в управлінні перебувало 795 

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що на 19 осіб 

менше, ніж в минулому році.        

 У І кварталі 2017 року 8 учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС 

забезпечено путівкою на санаторно-курортне лікування на суму 41,98 тис. 

грн. Для виплати пільги на медичне обслуговування громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи було профінансовано 

36,3 тис. грн.          

 За звітний період здійснено виплату додаткових відпусток та стипендій 

14 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на суму 

55,0 тис. грн.          

 Протягом січня - червня 2017 року 476 особам з числа постраждалих 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС виплачено компенсації на продукти 

харчування на суму 744,2 тис. грн.       

 У звітному періоді 360 особам нарахована компенсація за шкоду 

заподіяну здоров’ю, одноразову допомогу в разі втрати годувальника та 

допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на суму 42,2 тис. грн.   

 Виплачено вартість проїзду 8 особам, постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії, на суму 1,5 тис. грн.  

 В територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) функціонує 3 відділення: соціальної допомоги вдома, 

денного перебування, організації надання адресної натуральної та грошової 



допомоги. В І півріччі 2017р. дані відділення надали послуги 1235 особам. 

Зокрема: відділення соціальної допомоги вдома - 700 особам, відділення 

денного перебування - 141 особі, відділення організації надання адресної 

натуральної та грошової допомоги - 664 особам.  

 Територіальний центр надає різні види послуг. Це допомога у 

самообслуговуванні, веденні домашнього господарства, психологічна 

допомога, натуральна та грошова допомога. В даному закладі діють клуб за 

інтересами «За покликом душі», театр пісні «Зірки континентів», клуби 

активного довголіття «До здоров’я без ліків та довголіття без хвороб» та «До 

здоров’я через фізкультуру». Також тут можна отримати послуги з ремонту 

одягу та взуття, перукарські послуги, послуги робітника з комплексного 

обслуговування ремонту будинків, послуги пункту прокату та банку одягу.    

На утримання територіального центру в І півріччі 2017р. було використано 

2476,5 тис. грн. - загального фонду бюджету, що становить 100% від потреби. 

Надійшло спонсорської грошової допомоги на суму 1,7 тис. грн. та у вигляді 

натуральних надходжень на суму 9,8 тис. грн.    

 Протягом року установою надавались платні послуги. Кошти від 

власних надходжень становлять 62,6 тис. грн.      

  В Центрі соціальної реабілітації дітей - інвалідів м. Прилуки, дітям-

інвалідам надається комплексна соціально-педагогічна, психологічна, 

фізична та інші види реабілітації.         

 В центрі соціальної реабілітації дітей - інвалідів м. Прилуки за звітний 

період проходило реабілітацію 68 дітей-інвалідів. Вибуло 2 дітей, закінчили 

курс реабілітації 64 дитини.        

 Спеціалісти центру в своїй роботі використовують сучасні методики 

реабілітації: методика Монтессорі, арт-терапія, трудотерапія, казкотерапія, 

музикотерапія, фізична реабілітація, магнітотерапія, синтглетно-киснева 

терапія, пісочна ігрова терапія та пісочна анімація, профілактор Євмінова, 

сенсорна кімната, іпотерапія, рефлекторно-навантажувальний пристрій типу 

«Гравістат». Для розвитку творчих здібностей в центрі працюють гуртки: 

„Бісерне сяйво―, „Сувенір―, „Ляльковий―, гра на гітарі „Чарівні струни―.  

 На утримання центру реабілітації було використано із загального фонду 

бюджету 1153,3 тис. грн., що становить 100% від потреби. В І півріччі 

поточного року отримано спонсорську натуральну допомогу на суму 25,8 

тис. грн. 

Охорона здоров'я 

 

Протягом І півріччя 2017 року заклади охорони здоров'я продовжували 

роботу по розвитку медичної галузі, поліпшенню здоров'я населення, 

забезпеченню рівного доступу всіх громадян до медичних послуг належної 

якості. 

Комунальні лікувально-профілактичні заклади м. Прилуки надають 

медичну допомогу жителям міста та прилеглих районів.    

 



Розвиток первинної медичної допомоги на засадах загальної практики 

сімейної медицини з поетапним переходом на сімейний принцип 

обслуговування шляхом поступової передачі частини педіатричної допомоги 

від лікаря-педіатра до лікаря ЗПСМ за принципом групової практики.  

 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.  

 За  перше півріччя 2017 року на утримання закладів охорони здоров’я 

профінансовано із державного бюджету 25 млн. 226,9 тисяч грн.., що 

становить 95% від запланованого,  10953,8 тисяч грн.. із міського бюджету та 

264,9 тис. грн. по програмі «Доступні ліки».      

Розвиток первинної медичної допомоги на засадах загальної практики 

сімейної медицини з поетапним переходом на сімейний принцип 

обслуговування за принципом групової практики.     

 КЗ «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги», який з 01.02.2013 року  працює як окрема юридична особа.     

Заклад зареєстрований в системі e – HELSI для укладання електронних 

декларацій з пацієнтами.         

 З 01.04.2017 року розпочата робота в Урядовій програмі «Доступні 

ліки». Виділено на програму 729,2 тис.грн., за перше півріччя освоєно 373,5 

тис.грн.           

 В процесі реалізації даного пріоритетного напрямку переглянуто 

території   терапевтичних дільниць для формування мережі амбулаторій, 

укомплектованих групами лікарів, що працюють на принципах сімейної 

медицини.           

 В першому півріччі 2017 року  реалізується міська цільова програма 

«Цукровий діабет» в рамках якої передбачено співфінансування як з 

державного так і з міського бюджетів. На 2017 рік заплановано 2 млн. 622,4 

тис. грн., з них субвенція становить 1 млн. 122,4 тис. грн., кошти міського 

бюджету – 1 млн. 500 тис.грн. За  перше півріччя 2017 року використано 1 

млн. 282,0 тис. грн., з них субвенція – 550,0 тис. грн., міський бюджет 732,0 

тис. грн.            

 В міському бюджеті на рік передбачено 700,0 тисяч грн.. на 

відшкодування медикаментів пільговим категоріям населення.   

  



За перше півріччя 2017  року використано 390,4  тисяч грн.., що 

становить 100% від запланованого.       

 За звітний період проведено  11 процедур на закупівлю товарів, робіт 

та послуг на тендерних умовах, за результатами яких укладено 11 договорів 

на загальну суму 10 млн. 901,3 тис. грн.       

 Протягом звітного періоду проводилися широкомасштабні 

інформаційні кампанії із залученням ЗМІ щодо шляхів реформування галузі 

охорони здоров’я м. Прилуки серед населення та медичних працівників, 

залучення до проведення перетворень представників органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій через проведення круглих столів, 

засідань профільних депутатських комісій та популяризації здорового 

способу життя. 

 

Освіта 

 

Протягом І півріччя  2017  року освітня галузь міста працювала в 

напрямку покращення якості і конкурентоспроможності освітніх послуг.

 У місті функціонують 13 дошкільних навчальних закладів, 3 

позашкільних навчальних заклади, 12 загальноосвітніх навчальних закладів  

(в т.ч. 2 гімназії,  1 спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій та 1 навчально-виховний комплекс 

«Школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад №15»).   

 У навчальних закладах міста проводилась робота   по організації 

освітньої діяльності  педагогічних колективів над І етапом науково-

методичної теми «Формування національної свідомості та патріотизму 

особистості в навчально-виховному процесі».    

 Педагогічні колективи навчальних закладів міста значну увагу 

приділяють патріотичному вихованню підростаючого покоління.  З метою 

реалізації  Концепції національно-патріотичного виховання, затвердженої 

наказом МОН України від 16.06.2015 №641, та в рамках реалізації І етапу 

науково-методичної теми  управління освіти «Формування національної 

свідомості та патріотизму особистості в навчально-виховному процесі»  в 

дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста  

розроблені відповідні  плани заходів. Активізовано роботу військово-

патріотичних гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Продовжується співпраця  з міською ветеранською організацією, 

волонтерськими організаціями міста, козацькими полками. За участю 

ветеранів війни та праці, волонтерів, бійців АТО, козаків   в школах та 

гімназіях проводяться  патріотичні години, уроки мужності, урочисті 

зустрічі.           

 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 війні проведено цілу низку інформаційно-просвітницьких та 

патріотичних заходів.  Значна увага приділяється  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 

навчальні заклади презентували  матеріали, які 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 ДНЗ,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. 

 Учнівські та педагогічні колективи постійно  беруть участь у  

Всеукраїнських акціях, фестивалях, конкурсах національно-патріотичного 

спрямування.  Зокрема, учень  ЗОШ І-ІІІ ст.№9 Чегодаєв Дмитро  став 

переможцем  Всеукраїнського конкурсу «Знайди героя Чорнобиля поруч», 

учениці  ЗОШ І-ІІІ ст.№10  Мусієнко Поліна та Зімбалевська Анна отримали 

призові місця у VІІ Всеукраїнському  конкурсі «Моральний вчинок». 

Дорошенко Анастасія, учениця гімназії №5 імені В.А. Затолокіна, виборола 

призові місця у VIІ Міжнародному  мовно-літературному  конкурсі 

учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка та ХVІІ 

Міжнародному  конкурсі з української мови імені Петра Яцика.   

 У  навчальних закладах міста  організована  пошукова краєзнавча 

робота. Учнівська молодь постійно бере участь  у Всеукраїнських конкурсах 

«Історія міст і сіл України», «Моя земля – земля моїх батьків», «Моя 

Батьківщина – Україна», «Об’єднаймося ж , брати мої!» тощо. Учні ЗОШ І- 

ІІІ ст.№№2,3,12  взяли участь в обласній пошуково-дослідницькій експедиції 

дітей і учнівської молоді та створенні книги Пам’яті Чернігівщини «Герої не 

вмирають».           

 У системі роботи зі школярами передбачено заходи з використанням 

державної символіки, розкриттям її змісту, історії виникнення та сучасного 

тлумачення. З цією метою проводять  проводяться інформаційно-

просвітницькі заходи,  організовуються  нетрадиційні форми позакласної 

роботи. Наприклад, вихователі  дошкільних навчальних закладів разом з 

дітьми  долучилися до проведення акції « Державний Прапор України – це 

символ миру і добра!» й  відтворили Національний Прапор із живих квітів у 

вигляді квітників. У  таборах з денним перебуванням з нагоди 21-річниці 

Конституції України проведено роботу творчої майстерні "З Україною в 

серці", у рамках якої діти виготовили  експозиції національної символіки з 

використанням різних технік декоративно- прикладного мистецтва.  

  



Учні та педагоги   підтримують  воїнів, що несуть службу на сході 

країни. Листи  солдатам, малюнки, обереги, виготовлення маскувальної 

сітки, збір продуктів харчування та теплого одягу, матеріальну допомогу 

організовують діти з батьками, вихователями та  вчителями. Традиційно в 

травні організовуються  акції «Допоможи ветерану», «Маки пам’яті», «Наша 

турбота пам’ятним місцям».       
 Дошкільна освіта, як один з пріоритетних напрямків державної 

освітянської політики в Україні, забезпечує потреби територіальної громади 

міста. Діти п’ятирічного віку 100% охоплені різними формами дошкільної 

освіти. Відповідно до сучасних вимог оновлюється предметно-ігрове 

розвивальне середовище.       
 Дошкільні навчальні заклади відвідували 2212 дітей, що становить 81% 

від загальної кількості дітей відповідного віку.    
 Освітяни дошкільної ланки  працювали над впровадженням  освітньої 

програми  для дітей від 2 до 7 років «Дитина» в новій редакції, виконанням 

вимог Санітарного регламенту для дошкільних начальних закладів, 

затвердженим наказом МОЗ України від 24.03.2016 №234, який визначає 

санітарно-епідеміологічні  правила та норми, режим роботи для належного 

виховання і навчання дітей,  умови для їх фізичного розвитку та зміцнення 

здоров’я.           

 Значну увагу було зосереджено на продовженні дослідно-

експериментальної роботи. Так, ДНЗ №2 санаторного типу   працював над 

темою «Створення здоров’язбережувального простору та формування 

культури здоров’я  дошкільників» , а ДНЗ №25 комбінованого типу – над 

темою «Мистецька спадщина рідного краю як засіб патріотичного виховання 

старших дошкільників».       
 Існуюча мережа загальноосвітніх навчальних закладів дає можливість 

забезпечити членів територіальної громади якісними освітніми послугами. 

Постійно оновлюється база освітніх закладів, впроваджуються сучасні 

методи викладання предметів та управління навчальними закладами. Освітня 

діяльність шкіл та гімназій міста спрямована на підготовку всебічно 

розвинутого, конкурентоспроможного випускника. 2016-2017 навчальний рік 

закінчило 5404 учні загальноосвітніх навчальних закладів.   
 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.   

 Значну  роботу провело управління освіти міської ради з обдарованою 

молоддю.           

 Третій рік поспіль за підсумками ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів команда міста Прилуки посіла друге 

загальнокомандне місце серед міст та районів Чернігівської області, 

виборовши 56 дипломів (64%). Переможцями IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  стали 6  учнів ЗНЗ.    



 Переможцями ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів - членів Чернігівського територіального відділення МАН України 

визнано 11 учнів (55%), 3 учні  стали учасниками ІІІ Всеукраїнського етапу. 

 Важливим напрямком роботи є і участь учнів у  різноманітних 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах, проектах, спортивних змаганнях.

 Із 290 випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста у 2016-

2017 навчальному році 23 нагороджені золотими та срібними медалями (11 – 

золотими, 12 – срібними).       

 Управлінням освіти та навчальними закладами продовжувалась роботи 

по створенню умов для навчання учнів з особливими потребами, щляхом 

розвитку інклюзивного навчання.       

 У навчальних закладах міста проводиться  робота по забезпеченню 

прав дітей соціально-незахищених  категорій на освіту, охорону здоров᾿я, 

всебічний розвиток.        

 Зокрема, всі діти-сироти та  діти, позбавлені батьківського піклування, 

під час проведення новорічних  ранків отримали  подарунки.  

 Відповідно до рішення  Прилуцької міської ради (21 сесія  сьомого 

скликання) від 23.12.2016 № 4  «Про затвердження міської цільової Програми 

«Звільнення від батьківської плати за харчування дітей із сімей учасників 

АТО, дітей із сімей учасників бойових дій на території інших країн, дітей, що 

зареєстровані  як внутрішньо переміщені особи» організоване безкоштовне 

харчування  в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах для дітей 

зазначених категорій.        

 Соціальні педагоги та практичні психологи здійснюють соціально 

педагогічний супровід дітей соціально – незахищених категорій, надають 

дієву допомогу  батькам,опікунам, прийомним батькам, проводять бесіди, 

консультації по організації навчання, виховання, дозвілля дітей, по 

формуванню позитивного мікроклімату у відносинах дорослих  та дітей. 

Значна увага приділяється попередженню випадків жорстокого поводження з 

дітьми. 

В дошкільних  і  загальноосвітніх навчальних закладах  міста 

організована інформаційно-просвітницька, консультативна, діагностична, 

корекційно - розвивальна робота з дітьми із сімей учасників АТО та із числа 

внутрішньо-переміщених осіб.       

 В літньо - оздоровчий період 2017 року проводилася робота по 

забезпеченню відпочинковими послугами  дітей пільгових категорій. Всього 

в закладах освіти станом на 26 липня 2017 року  охоплено відпочинком 1706 

дітей, серед них: 

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування – 24; 

- діти – інваліди – 25; 

- діти з багатодітних та малозабезпечених  сімей – 200; 

- діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь у проведенні 

АТО- 91; 

- діти, що перебувають на диспансерному обліку – 435; 

- обдаровані діти – 460; 



- внутрішньо-переміщених осіб –22 . 

В режимі дослідно-експериментальної роботи  працюють 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 потреби діти з особливими потребами навчались в інклюзивних класах. 

За звітний період оновлені банки інноваційної діяльності та дослідно-

експериментальної роботи  в навчальних закладах.     

                               

 

Підтримка сім'ї, дітей та молоді, гендерна політика 

 

На виконання Програми економічного і соціального розвитку м. 

Прилуки за І півріччя 2017 рік службою у справах дітей міської ради 

проводиться робота в межах наданих повноважень. 

До Міжнародного Дня сім'ї, Міжнародного Дня захисту дітей 

проведено інформаційно-роз'яснювальні акції «Кожній дитині потрібна 

родина». В засобах масової інформації постійно висвітлюються питання 

щодо соціально-правового захисту дітей.       

 З метою відзначення Міжнародного Дня сім'ї та Дня матері у місті 

Прилуки проведено ряд загальноміських заходів, затверджених 

розпорядженням міського голови від 10 травня 2017 року № 130р "Про 

затвердження плану заходів з нагоди відзначення Міжнародного Дня сім'ї у 

місті Прилуки".         

 Завдячуючи цій роботі близько 96% дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на обліку служби, влаштовані до 

родин громадян, де для них створені належні умови для проживання та 

розвитку. 

На сьогоднішній день у місті функціонує 4 дитячі будинки сімейного 

типу та 10 прийомних сімей, де виховується 45 дітей, які втратили 

батьківське піклування. Вирішується питання довлаштування до вже 

існуючої прийомної сім'ї ще однієї дитини, позбавленої батьківського 

піклування. З метою підвищення престижу сім'ї, популяризації сімейних 

цінностей та родинних традицій, ухвалено рішення виконавчого комітету 

міської ради від 03 травня 2017 року № 162 "Про присвоєння почесного 

звання України "Мати-героїня" багатодітній матері Деркач Олені Петрівні, 

яка народила та виховала п’ятеро дітей. 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 

гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства.  



 Розроблено міську цільову Програму підтримки сім'ї, забезпечення 

гендерної рівності та протидії торгівлі людьми у місті Прилуки на період до 

2020 року .            

 У навчальних закладах різних рівнів акредитації проводиться 

правопросвітницька робота. Працівниками служби у справах дітей міської 

ради спільно з правоохоронцями здійснено 26 виступів перед дітьми щодо 

популяризації здорового способу життя, роз'яснення норм чинного 

законодавства. Робота в даному напрямку буде продовжена.   

   

                         

Культура і туризм 

 

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.

 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 3 викладачів школи пройшли навчання по 

підвищенню кваліфікації. Збережено мережа Прилуцької школи мистецтв.

 Вступ до школи мистецтв відбувається шляхом конкурсного відбору, 

що значно покращило якісний склад контингенту учнів.                                                                                                                              

17 випускників продовжують своє навчання в вищих мистецьких навчальних 

закладах І-ІV рівнів акредитації.   

Було створено сприятливі умови для забезпечення творчого, 

інтелектуального та духовного розвитку підростаючого покоління засобами 

участі в конкурсах усіх рівнів за всіма напрямками мистецтва.Обдаровані 

учні школи приймають активну участь в обласних та міжнародних 

конкурсах, де займають призові місця. За 2017 рік 30 лауреатів Міжнародних 

конкурсів, 12 Всеукраїнських, 30 обласних.    

 Колектив школи постійно співпрацює з бібліотеками міста, 

краєзнавчим музеєм ім. В. Маслова, 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 оркестру народних інструментів, духового та 



естрадного оркестрів, ансамблю бандуристів).     

 Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування мали 

можливість безкоштовно здобувати мистецьку освіту.   

 За звітний період надійшло 2000 грн. спонсорської допомоги.  

  В Прилуцькій  дитячій музичній  школі ім. Л.М. Ревуцького  створено   

всі умови для реалізації творчих здібностей кожної дитини. Основним 

завданням закладу є виховання громадянина України, вільний розвиток 

особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних 

цінностей українського народу, а також інших націй і народів, виховання у 

учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і 

свобод людини і громадянина, почуття власної гідності естетичне виховання 

дітей та юнацтва, створення умов для творчого інтелектуального і духовного 

розвитку, залучення до навчання здібних обдарованих і талановитих дітей.

 Метою Програми є 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:      

 - 2 викладачів Прилуцької ДМШ протягом І півріччя 2017 року 

підвищили 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;      

 - навчальний заклад забезпечений кваліфікованими кадрами;  

 - вступ до ДМШ відбувається шляхом конкурсного відбору, що значно 

покращило якісний склад контингенту учнів;      

 - в 2017-2018 навчальному році збільшився контингент учнів (320 уч.);

 - 12 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 оновлюється бібліотечний фонд навчально-методичною 

літературою;           

 - учні школи приймали участь в обласних, міжнародних конкурсах та 

фестивалях, де зайняли призові місця. За минулий навчальний рік: 12 

лауреатів міжнародних конкурсів, 4 лауреатів 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 оркестру 

народних інструментів, 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.    

 Прилуцьким краєзнавчим музеєм ім. В. Маслова за І півріччя 2017 року 

проведено виставок 14 виставок: 

 «Іграшки мого дитинства»; 

 «Різдвяний вертеп»; 

 на зібрані Товариства «Чернігівське земляцтво»; 

 в рамках проведення ярмаркового дійства «Проводи зими, зустріч 

весни»;  

 в рамках проведення весняного вернісажу «Сузір’я жінок» ; 

 «З Богом у душі» ; 

 «Жива історія війни»;  

 «До 200-річчя з Дня народження М.І. Костомарова»;  

  

 В рамках проведення Миколиного ярмарку «Етномотиви української 

думки»; 

 «Українська вишиванка»;  

 «Скарби прилуцької вишивки. Автентичне і новітнє»;  

 «Видатні родини прилуцького краю»; 

 Виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

майстрів м. Ніжина; 

 «Ляльковий світ» із зібрання Ірини Куліш. 

       Взято участь у Міжнародній акції «Ніч у музеї», що стало традиційним 

для м. Прилуки та краєзнавчого музею.  

       Краєзнавчий музей на завершальному етапі 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 проекту підготовлено: портфоліо, що складається з керівного 

плану, який може бути частиною плану стратегічного розвитку міста у сфері 

збереження культурної спадщини, технічно-економічне обґрунтування двох 

проектних ідей і знято рекламний відеоролик про м. Прилук та випущено 

листівку «Прилуки».         

 За бюджетні кошти, на суму 1500 грн., встановлено електролічильник в 



одній із будівель музею по вул. Садова, 16.    

 Діяльність Прилуцьких міських бібліотек була спрямована на 

формування фонду бібліотеки різними джерелами інформації необхідними 

для забезпечення запитів користувачів бібліотеки, надання доступу до будь-

яких документів з фонду бібліотеки, культурно-просвітницьку діяльність, 

спрямовану на задоволення духовних потреб громадян міста. 

 Протягом І півріччя кількість користувачів обслугованих усіма 

структурними підрозділами книгозбірні та філіями, складає 14 497 чол., 

видано 202 911 примірників. 

Зміцнюючи матеріально-технічну базу бібліотеки протягом І півріччя 

було придбано:                                                                                                                       

 Килим (1 шт.) – 4500 грн.  

 Килим побутовий (2 шт.) – 100 грн. 

 Гардинне полотно – 250 грн. 

 Електролічильник (1 шт.) – 1 550 грн. 

Бібліотека у І півріччі 2017 року усього отримала 868 прим. на суму 

49186,05 грн: 

З обмінного фонду  Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка 398 прим. на 

суму 27877,48 грн.    

З Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва 28 прим. на суму 2680,57 

грн.  

Отриманих взамін втрачених читачами 66 прим. на суму 1447,00 грн.  

По акції «Подаруй бібліотеці книгу» 376 прим. на суму 17181,00 грн.  

В останні десятиліття бібліотека трансформує свою діяльність 

розширюючи коло своїх функцій, перетворюючи заклад культури в потужній 

культурно-інформаційний центр.         

  Масова робота спрямована на зацікавлення та об’єднання різних 

вікових груп користувачів, вивчення їх вподобань та інтересів.  

 Так цікавим виявився  інтерактивний захід «Жива бібліотека», який 

проходив 29 березня у рамках Тижня дитячо-юнацького читання. «Жива 

бібліотека»  -  це нова форма роботи бібліотеки, де у ролі «живих книг» були 

відомі і шановані прилучани, а «читачами» були студенти педколеджу. 

Протягом заходу відбулося «живе прочитання книг». Молодь ставила 

запитання, будувала діалоги особисто із кожною «живою книгою». Цікавість 

становлення успіху поєднала людей різних  поколінь, вказала на роль книги і 

освіти у житті кожної відомої «книги».       

  З недавнього часу у календар книгомана увійшов  Міжнародний день 

дарування книг. Свято припадає на День святого Валентина, тому міська 

центральна бібліотеки імені Любові Забашти оголосила міську акцію 

«Подаруй книгу з любов’ю».  Протягом Акції книгозбірня отримала більше 

300 книг, серед яких актуальні і найбільш затребувані читацькою аудиторією. 

Захід такого зразку дає можливість поповнити бібліотечні фонди, 

популяризувати роботу бібліотеки та  залучати нових користувачів.  

  У березні бібліотека  разом із відділом  сім'ї та молоді  Прилуцької 

міської ради   організувала виставку робіт фотоаматорів  міста «Якщо  БУТИ, 



то щасливим», присвячену Міжнародному дню щастя.   

 Найуспішнішим проектом з популяризації книги мистецьких надбань 

прилучан залишається  літературно-митецька премія імені Любові Забашти 

«Квіт папороті». Так цього року у Положення про  премію було внесено 

зміни і конкурс розділився на літературний та мистецький. Цього року не 

виявилось лауреата  на літературній ниві, але дипломанти порадували 

першими поетичними і журналістськими перемогами.   

 2017 – оголошено Роком Японії в Україні. У роботі бібліотеки 

виокремлений ряд заходів з метою висвітлення культури Японії, традицій, 

літератури, соціального устрою, економіки, спорту тощо. Так успішними 

виявились чайна церемонія для учнів ЗОШ № 6 та гімн № 1, відкриття 

виставки робіт учнів ЗОШ № 6 «Квітка сакури цвіте», віртуальний екскурс 

«Японія – країна Сонця, оригамі і хоку». 16-17 травня 2017 р. вся Україна 

відзначала 200-річчя від дня народження визначного вченого, письменника, 

громадського діяча Миколи Костомарова.      

 Всеукраїнський гуманітарний проект «Костомаровські читання» два 

дні проходив на Прилуччині. 17 травня у міській центральній бібліотеці імені 

Любові Забашти відбувся круглий стіл «Микола Костомаров у вимірі 

сучасності».           

 Нещодавно міська центральна бібліотека імені Любові Забашти 

започаткувала цикл краєзнавчих зустрічей «Перехрестя». У бібліотечному 

просторі, ніби  на перехресті доль, століть та історій звучали по-новому теми 

Шевченка у творчості прилуцьких поетів, письменників і краєзнавців, 

висвітлювалась творчість Тетяни Яблонської, прилучан Ніни Полив’яної та 

Олександра Декрета.          

 Міська центральна бібліотека імені Любові Забашти завжди дає 

можливість талановитій молоді міста заявити про себе, зробити перший крок 

до успіху.            

 Так, 20 квітня  в читальній залі закладу відкрилася перша персональна 

виставка студентки V курсу Київського державного інституту декоративно-

прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука Анастасії 

Коцюбинської «Слов’янські візерунки».      

 Презентації робіт майстрів-початківців дає поштовх молоді  для 

подальшого зростання. Так на юнацькому відділі були представлені роботи 

учнів ЗОШ № 7 у техніці джутової філіграні «Чарівна філігрань», виставка 

квіткових композицій із гофрованого паперу  учнів ЗОШ № 3 «Квітковий 

рай», виставка робіт вихованців мистецької Арт-студії «Великодній розмай».   

Міська бібліотека завжди у ритмі життя міста. Не залишилась книгозбірня 

осторонь у проведенні цьогорічного Миколиного ярмарку, де прийняла 

участь у роботі вареничного містечка та міському Дні сім'ї, де презентувала 

розгорнуту книжкову виставку «Читаюча родина - успішна країна». До 

загальноміського Дня Європи містянам  була представлена вулична 

книжкова виставка «Літературні перлини Європи», яка знайомила всіх 

бажаючих із літературою мовами оригіналу, яка є у фондах  бібліотеки, та 

літературою сучасних європейських письменників.    



 Крім традиційних методів, з`являються нові, невідомі раніше або 

відомі, але модернізовані, завдяки яким у читачів формується стійка звичка 

до читання і користування бібліотекою, сприймання цієї інституції, як 

життєво необхідної для навчання, дозвілля і розвитку.    

 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. Рік розпочався зі 

святкування новорічної ночі  з веселими конкурсами та розвагами. 

Традиційним у міському Будинку культури стало проведення: 

театралізованого концерту до Дня святого Миколая, новорічних ранків та 

казок, різдвяного свята «Христос народився, славімо Його!», народного 

гуляння ―Щедрий вечір, добрий вечір!‖, театралізованої шоу-програми 

«Щедрий вечір у колі друзів», «Театральних вечорів», обрядового дійства 

―Проводи зими — зустріч весни‖, жіночого вернісажу «Сузір`я прилучанок», 

спортивно-розважальних програм для дітей та молоді «DANCE MOVE», 

квесту «Чарівний світ Небувандія. Пітер Пен», концертної програми до Дня 

захисту дітей «Подорож в країну дитячих мрій».    

 Проведено ХVІ Міжнародний молодіжний фестиваль ―Мистецькі 

барви‖ та Всеукраїнський театральний фестиваль «МРІЙ ДІМ».   

  28 квітня відбувся ІІ регіональний фестиваль хореографічного 

мистецтва  ―СВЯТО ТАНЦЮ‖.  На свято завітали справжні любителі 

хореографії з Чернігова, Пирятина, Срібне, Парафіївка та місцеві колективи з 

школи мистецтв, ЦТДЮ та міського Будинку культури.     

 20 лютого  біля банера «Небесна сотня» відбувся мітинг-реквієм з 

нагоди вшанування пам'яті героїв Небесної сотні.    

 Вперше в місті 27 травня на Театральній площі відбулося родинне 

свято ―Щаслива родина міста Прилуки», в рамках якого відбувся родинний 

фестиваль «Талановиті сім`ї нашого міста», були представлені виставки, 

майстер – класи, виставки – продажі кондитерських виробів, працювало 

містечко розваг.            

 1 червня до Дня захисту дітей  організовано спортивно-розважальну 

програму «Веселкове літо» для жителів мікрорайону військового містечка. 

Проведено ―Миколин ярмарок‖. Колективи міського Будинку культури 

створили театралізоване дійство «Яковченко з нами». Офіційна делегація та 
жителі міста вшанували великого Сміхотворця покладанням квітів до 

пам'ятника Миколи Яковченка.  На Центральній площі відбулося урочисте 

відкриття Миколиного ярмарку, фольклорно-ярмаркове дійство: „Заспівайте, 

затанцюйте, разом з нами пожартуйте!‖, конкурс на швидкісне поїдання 

вареників, виступи фольклорних колективів, ІІІ відкритий регіональний 

фестиваль гумору «Добірне товариство».     

 Народний аматорський театр «Рампа» міського Будинку культури 



відсвяткував 65- ти річний ювілей.       

 Театр вогню та світла ―Агній»  прийняв  участь  у  фестивалі світла 

«Gomel light fest» в м. Гомель (Білорусь),  у Всеукраїнському фестивалі 

«Енергія світла» в м. Чернігів та встановили вогняний рекорд Закарпаття  на 

фестивалі «FireLifeFest'17» в м. Ужгород.        

  Учасники  народного театру «Рампа» виступили на святі гумору  

«Язик до Києва доведе» в м. Київ.       

 Студія східного танцю «Маріам» стала переможцем у Всеукраїнському 

фестивалі – конкурсі «Юні таланти України».    

 Народний фольклорний ансамбль «Калина» прийняв участь у VIII 

Всеукраїнському фольклорно-етнографічному фестивалі ім. Василя 

Верховинця в м. Ірпінь, а народний  ансамбль народної пісні «Вербиченька» 

у обласному фольклорному  фестивалі-конкурсі ім. Василя Полевика в м. 

Сновськ.            

 За  I півріччя  2017  року за рахунок коштів загального фонду  

придбано банер  на суму 1770,00 та гірлянди за 1560,00.   

 За кошти благодійного фонду на суму 228530,00 грн. 

(металопластикові двері - 11150,00; тумби театральні - 10080,00; лавочки  - 

74000,00;  стовпчики тротуарні металеві - 105600,00; саксофон - альт 6500,00; 

дитячі будиночки — 21200,00). 

 

 

                                          Фізична культура і спорт 

 

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 за перше півріччя 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. 

 На високому організаційному рівні було проведено відкритий Кубок 

міста з волейболу серед чоловічих команд, турнір з українських 

національних мистецтв «Козацький герць ім. Валентина Бойка»,  

присвячений революції гідності, міжобласний шаховий турнір, присвячений 

пам’яті Героїв Небесної Сотні, також було проведено міську  Спартакіаду 

серед студентської молоді, до заліку якої ввійшли такі види спорту як 

волейбол, міні-футбол, шашки, настільний теніс та легкоатлетичний крос. 

  Турнір з настільного тенісу пам’яті О.Д. Мусійченка, відкриту 

першість міста з пішохідного туризму, чемпіонат міста з волейболу серед 

дівчат, регіональний турнір з футболу, відкритий чемпіонат міста з 

баскетболу серед учнівської та студентської молоді за участі збірної 

учнівської команди смт. Варва, відкритий чемпіонат міста з 

легкоатлетичного кросу.         



 До Міжнародного Дня захисту дітей проведено Спартакіаду 

дошкільнят та турніри з футболу серед дівчат та юнаків. В рамках 

Всеукраїнського олімпійського дня на міському стадіоні проведено 

легкоатлетичний забіг,  змагання з легкої атлетики. До Дня молоді та Дня 

Конституції України  було проведено турнір з пляжного волейболу, 

велопробіг ―Молодь за здоровий спосіб життя‖ за маршрутом міський 

стадіон - Манжосівка — урочище ―Берізка‖- міський пляж, а в урочищі 

―Берізка‖ було організоваано змагання з ―Крос-кантрі ‖, було започатковано 

міську Спартакіаду серед громадських організацій.  

 Результатом наполегливої роботи спортивного активу міста можна 

вважати значні здобутки команд та спортсменів міста на обласних, 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Збірна команда з легкої атлетики 

срібний призер зимового чемпіонату Чернігівської області з легкої атлетики в 

приміщеннях та чемпіонату області з легкої атлетики серед чоловіків та 

жінок, юніорів та юніорок. Команда юнаків 2004 року народження з футболу 

бронзові призери обласних змагань з футболу на призи клубу ―Шкіряний 

мяч‖.             

  Катерина Рогова завоювала бронзові нагороди чемпіонату Європи з 

боксу серед юніорок та молоді, Андрій Гребенюк — чемпіон України з 

настільного тенісу серед юнаків та учасник чемпіонату України з настільного 

тенісу; Бойко Максим, Гайдай Артем, Стельмах Василь, Федорченко 

Олександр, Резніков Роман — переможці 7-го відкритого чемпіонату ВПА 

України з пауерліфтингу та жиму штанги лежачи. 

Проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, 

виступи прилуцьких спортсменів на обласних, всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях  постійно висвітлювалися як в міських, так і в 

обласних засобах масової інформації.  

  

 

 Розвиток інформаційного простору 

 

Інформаційний простір міста представлений електронними та 

друкованими засобами масової інформації.     

 Найбільш поширеними друкованими  місцевими виданнями є газети 

«Град Прилуки» та ―Прилуччина у новинах, подіях, коментарях‖ де  

висвітлють  актуальні для громади питання.      

 Працює у місті телебачення. Місцеве телебачення КП ―Телекомпанія 

―Прилуки‖ та ТОВ ТРК ―ТІМ‖, популярна мережа FM-мовлення.

 Широко  використовується  потенціал місцевого телебачення. 

Комунальний засіб масової інформації КП ТК «Прилуки» надає якісні послуги 

в розрізі висвітлення діяльності Прилуцької міської ради та її виконавчого 

комітету, громадських об’єднань (міських, районних, обласних та 

загальноукраїнських).         

 Тематика інформаційного продукту актуальна, змістовна, різноманітна 

та цікава; торкається економічного, політичного, соціального, культурного та 



духовного спрямування. Канал «Прилуки» має в асортименті широкий спектр 

електронних послуг: трансляція інформаційного продукту відбувається через 

антенний передавач, у кабельній мережі та в цифровому форматі (ліцензію 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на 

багатоканальне мовлення канал «Прилуки» отримав у 2012 році). 

 Ліцензія на цифрове мовлення діятиме до 2019 року (перемогу в 

конкурсі на трансляцію в ЦИФРІ окрім КП ТК «Прилуки» на Чернігівщині 

отримала лише ОДТРК). Тепер передача сигналу не залежить від рельєфу та 

місцевості, отримання даної ліценції дало змогу покращити якість продукту та 

збільшити діапазон потенційних глядачів телеканалу, а потенційна глядацька 

аудиторія каналу «Прилуки» складає майже 500 тисяч мешканців регіону, це 

м. Прилуки та прилеглі райони: Прилуцький, Ічнянський (Ічня в т.ч.), 

Варвинський (Варва в т.ч.), Срібнянський (Срібне в т.ч.), Яготинський 

(Яготин в т.ч.) Київської обл., Згурівський Київської обл., Пирятинський 

(Пирятин в т.ч.) Полтавської обл.        

 Канал «Прилуки» має цілодобову сітку мовлення, яка включає понад 40 

програм та передач власного виробництва. Редакційна політика максимально 

враховує потреби та вподобання всіх вікових категорій.  Глядачі каналу 

«Прилуки» цілодобово отримують об’єктивну, актуальну, цікаву інформацію 

у якісному цифровому форматі. 11 творчих працівників та 6 працівників 

технічного персоналу працюють в оперативному режимі, є професіоналами 

своєї справи, творчими та креативними. Щороку працівники каналу є 

переможцями єдиного в Україні міжнародного фестивалю журналістської 

майстерності «Золотий передзвін Придесення».     

 Канал «Прилуки» має чітку позицію щодо свободи слова. Має першу в 

Державі нагороду започатковану Держкомтелерадіо України «За вірність 

професії журналіста, принциповість та об’єктивність». Телекомпанія 

«Прилуки» - самодостатній, конкурентоспроможний, економічно стабільний 

засіб масової інформації, який працює на перспективу.   

 Налагоджена тісна співпраця з усіма ЗМІ, які працюютьу місті. 

Продовжується  робота по наповненню актуальною інформацією офіційного 

сайту pryluky.cg.gov.ua  та порталу  міста Прилуки  pryluky.org. 

 

Розвиток громадянського суспільства 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 

2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» 23 лютого 2017 року відбулись установчі 

збори по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому 

комітеті Прилуцької міської ради на 2017-2018 роки.   

 Головою громадської ради обрано Руденка Олександра Валентиновича  

члена громадської організації «Українська громадська рада». 

Кількісний склад Громадської ради при виконавчому комітеті 

Прилуцької міської ради одноголосно затвердили - 35 представників 

інститутів громадянського суспільства.     



 Відповідно до затвердженого плану проводяться  засідання 

Громадської  ради в ході яких розглядаються  питання життєдіяльності міста  

та приймаються дорадчі рішення. 

 

Демографічна ситуація 

 

На 1 червня 2017 року у м. Прилуки проживало 55822 особи наявного 

населення. Для порівняння даних: на 01.06.2016 року кількість наявного 

населення становила 56,901 тис. осіб, тобто відбулося скорочення на 1079 

осіб. Станом на 01.01.2017 року кількість населення становила 56270 осіб, 

тобто скорочення становить 448 осіб. 

Кількість народжених за І півріччя цього року склала 151дитина, що на 

39 осіб менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Кількість 

померлих 385 осіб, що на 22 особи менше, ніж в минулому році. 

Міграційне скорочення становить – 214 особи, природне скорочення – 

234 особи. 

 

Охорона навколишнього природного 

 середовища та техногенна безпека 

 

Протягом І півріччя 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 відходами, забезпечення екологічної рівноваги 

та утримання території міста в належному санітарному стані. 

Головним спеціалістом разом із спеціалістами КП ―Муніципальна 

поліція‖, Управління Держпродспоживслужби у м.Прилуки, державної 

екологічної інспекції у Чернігівській області, працівниками Прилуцького 

відділу поліції головного управління національної поліції в Чернігівській 

області та головами комітетів самоорганізації населення проводились рейди-

перевірки та профілактично-роз’яснювальна робота по питанню дотримання 

керівниками підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності 

і підпорядкування та мешканцями міста ―Правил благоустрою території 

м.Прилуки‖. 

Проведено засідання постійно діючої комісії з питань поводження з 

безхазяйними відходами. 

Проведено місячник по благоустрою та санітарній очистці міста (з 

20.03. по 20.04.2017). 

Також організовано та проведено в місті Всеукраїнські акції на 

підтримку чистоти - ―Зробимо Україну чистою — 2017‖, ―День довкілля‖, 

―Чиста Україна — чиста земля‖. У першому півріччі поточного року місто 

підтримало  Всесвітню акцію ―Година Землі‖. 

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. 

Створені, відновлені та впорядковані газони та клумби у центральній 

частині міста. 

Проводились санітарні рубки догляду за багаторічними зеленими 

насадженнями. 

  
Промислова безпека  

 

Спеціалісти  управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної 

роботи міської ради протягом І півріччя 2017 року 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 червня 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». 

 31 травня 2017 року відбулося засідання міської комісії з питань 

безпечної життєдіяльності населення, де розглянуто питання «Про стан 

травматизму виробничого та невиробничого характеру на території міста 

Прилуки за 2016 рік.» 



 З метою забезпечення техногенно-екологічної безпеки, організації 

заходів цивільного захисту, координації дій сил і засобів спеціалістами 

управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради  

діють:  міська Програма «Забезпечення пожежної безпеки на території міста 

Прилуки на 2016 - 2020 роки»,  міська цільова  Програма «Розвиток 

цивільного захисту м. Прилуки на 2017-2020 роки»,  на виконання заходів 

якої виділено кошти у сумі 278 тис.грн.; 

 -   підготовлено 3 Накази міського голови-начальника ЦЗ м. Прилуки; 

- проведено 6 засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуації, на яких розглянуто 13 питань; 

- підготовлено 4 рішень виконавчого комітету та міської ради, 2 

розпорядження міського голови; 

- надіслано 93 листи до вищих інстанцій та 138 листи до 

підпорядкованих з питань цивільного захисту підприємств, установ, 

організації міста; 

-  працівники управління  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; 

-  розроблені інші плануючі, розпорядчі, звітні документи з питань 

цивільного захисту.  

 Впродовж звітного періоду на підприємствах та установах міста 

організовано проведення 42 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  67 осіб,  

на базі навчально-консультаційного пункту м. Прилуки - 78 осіб. 

 Щомісячно, кожну третю середу, проводяться наради із зазначеними 

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. 

Разом з управлінням освіти міської ради  проводяться заняття по 

підготовці учнів діям у надзвичайних ситуаціях із залученням інспекторів  

Прилуцького міськрайвідділу Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій в Чернігівській області. Протягом квітня й травня в усіх 

загальноосвітніх школах і дошкільних навчальних закладах проведено 

комплексні спеціальні об’єктові навчання, тренування на теми: « Евакуація з 



елементами пожежогасіння»; «Дії керівного складу, працюючих та дітей у 

разі виникнення НС». 

Класифікованих надзвичайних ситуацій впродовж І півріччя 2017 року 

у місті не сталося. 

 

 

 

 Заступник міського голови з питань 

Діяльності виконавчих органів ради                                                   О.І.Сивенко 


