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ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку міста Прилуки на 2020 рік
розроблена з  метою визначення головних цілей та пріоритетів розвитку міста,
конкретних  завдань  щодо   недопущення  зниження  якості  життя  населення,
збереження  тенденцій  розвитку  економічного  потенціалу  міста,  підтримки
розвитку підприємництва,  ефективного використання наявного виробничого та
трудового потенціалу.

Програма базується на основних положеннях законів України "Про державне
прогнозування  та  розроблення  програм  економічного  і  соціального  розвитку
України",  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",  Господарського  кодексу
України, враховує завдання Державної стратегії регіонального розвиту на період
до 2020 року, Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020
року.

Програма розроблена з  урахуванням прогнозних показників господарської
діяльності підприємств основного кола звітності, інших господарських структур,
виходячи з реальної оцінки нинішньої соціально-економічної ситуації,  наявних
матеріально-технічних,  трудових,  сировинних  ресурсів,  фінансових
можливостей.  В  її  основу  покладені  ключові  економічні  показники діяльності
основних  бюджетоутворюючих  підприємств,  інших  господарських  структур
міста та враховано необхідність виконання  законодавчо визначеного переліку
завдань  місцевого  значення,  які  є  обов’язковими  для  органів  місцевого
самоврядування.

Реалізація  програмних  завдань  на  2020  рік  має  забезпечити  збереження
економічного  потенціалу  міста,  досягнень  гуманітарної  та  соціальної  сфери,
добробуту населення. 

Вiдповiдно до тенденцій розвитку, наявних проблем та впливу очiкуваних
змiн  в  економiці   і  соціальній  сфері  міста  у  Програмi  визначено  мету  та
пріоритети економічного і соціального розвитку у 2020 році, основнi завдання та
заходи щодо їх реалізації, відповідальні виконавцi.

Програма  передбачає  наявнiсть  очікуваних  результатів,  виконання
поставлених завдань, за якими буде вiдслiдковуватися динамiка розвитку міста
для звiтування територiальнiй громадi та iнформування ЗМI.

Програма  також  мiстить  перелiк  міських  цiльових  програм,  якi
передбачається реалiзовувати у 2020 роцi. 

Фінансове  забезпечення  Програми буде  відбуватися  за  рахунок   міського
бюджету 2020 року та за фінансової підтримки  Державного бюджету України по
відповідних програмах та за відповідними субвенціями.
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РОЗДІЛ І
Аналіз економічного і соціального розвитку міста у 2019 році

та проблем, які на нього впливають

Промисловість
    Однією  із  основних  сфер  економіки
міста,  що  забезпечує  зайнятість
працездатного  населення,  наповнення
бюджету  міста  Прилуки,  є  промислове
виробництво. 

Впродовж  останніх  років  у  місті
зберігалась  позитивна  динаміка  зростання
рівня  реалізації  промислової  продукції.
Упродовж  7  місяців  2019  року
підприємства  міста  реалізували
промислової продукції (товарів, послуг) на
6 млрд. 64,7 млн. грн.,  що на 24%  або на
1,16  млрд.  більше,  ніж  за  січень-липень
2018  року.  Промислові  підприємства  міста  реалізували  майже  третю  частину
загальнообласного обсягу — 30,9%. 

Як  і  в  попередні  роки,  найбільша  частка  обсягів  реалізованої  продукції
промисловості  міста  зосереджена  на  підприємствах  переробної  промисловості,
серед  яких  переважає  виробництво  харчових  продуктів,  напоїв  та  тютюнових
виробів.

У розрахунку  на  1  особу  наявного  населення  обсяг  реалізації  становить
112,4 тис. грн. По області цей показник становить 19,7 тис. грн., по м. Чернігів —
29,3 тис. грн.  

ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки", що  виробляє більше 10
всесвітньовідомих марок сигарет, за 9 місяців 2019 року виробила 14868 млн. шт.
сигарет, що на 6,1% менше, ніж за аналогічний період 2018 року, та 6654 млн.
фільтрів, що на 8% менше минулорічного показника. 

Добувна промисловість — НГВУ "Чернігівнафтогаз" ПАТ "Укрнафта"  у
2019  році  змінило  негативну  тенденцію  спаду  виробництва  на  позитивну,
наростивши за 9 місяців обсяги виробництва на 52,7% в порівнянні з минулим
роком. 
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2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 9 міс. 
2019р.

17415
19047

26270
22808,6

20035,7

14868

Обсяги виробництва сигарет, млн.шт.

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 7 міс. 
2019р.

4362,4

6023,9
6765,1

8638,2

11133,8

6064,7

Обсяги реалізації промислової 
продукції, млн.грн.



Стабільно працювало ПАТ "Прилуцький завод "Білкозин", яке  є єдиним в
Україні і одним з нечисленних в Європі підприємством, яке спеціалізується на
виготовленні штучних колагенових оболонок.  На заводі постійно здійснюються
роботи  по  вдосконаленню  технологічних  процесів,  модернізації  та  освоєння
нового обладнання. 
 Підприємство  ДП  "Пластмас"  ТОВ  ТД  "Пластмас-Прилуки"  працює
стабільно, збільшуючи обсяги випуску продукції, яку добре знають споживачі в
Литві, Білорусі, Латвії. За результатами 9 місяців обсяги виробництва зросли на
26,8%  в  порівнянні  з  аналогічним  періодом  2018  року.  Основне  місце  в
загальному  виробництві  займає  випуск  гранульованих  полівінілхлоридних
пластикатів, призначених для виробництва ізоляції і захисних оболонок проводів
і  кабелів.  Створено  нові  рецептури  виробництва  кабельних  пластикатів  з
підвищеною пожежостійкість та безсвинцевих пластикатів.

Завдяки керівництву ДП "Пластмас" ТОВ ТД "Пластмас-Прилуки" на його
території успішно функціонує індустріальний технопарк. Останнє підприємство,
яке ввійшло в даний конгломерат є ТОВ "ТД "Інтерелектро".

В межах наявних замовлень працює підприємство  машинобудівної галузі
ПАТ "Завод "Будмаш". Проте не досягає і  половини минулорічного показника
обсягів виробництва. 
        Позитивних показників досягли підприємства легкої промисловості. Так за 9
місяців  2019  року  в  порівнянні  з  аналогічним  періодом  минулого  року
підприємства збільшили обсяги виробництва продукції наступним чином:
–  ТОВ “Прилуцька швейна фабрика “Корона” —  на 42,1%;
–  ПАТ “Прилуцька швейна фабрика” — на 21,4%;
–  підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ "Алітоні" — на 15,8%.

Потужне  підприємство  харчової  галузі  Прилуччини  ПрАТ  "Прилуцький
хлібозавод", яке має статус агропромислового комплексу, за підсумками 9 місяців
2019 року наростило обсяги виробництва продукції на 18,2%.

Стабільно  в  2019  році  працювало  підприємство  ПрАТ  "Прилуцький
м'ясокомбінат". 

ТОВ "Янг-Україна", яке наразі є одним із найбільших виробників офісних
крісел,  стільців та комплектуючих в Україні,  а  також активним експортером в
країни  ЄС,  за  9  місяців  поточного  року  не  вдалося  досягти  минулорічного
показника на 18,1%.   

КП "Прилуцька міська  друкарня"  Чернігівської  обласної  ради збільшило
обсяги виробництва продукції на 22%.

Капітальні інвестиції

У  2019  році  підприємства  міста  продовжували  освоювати  капітальні
інвестиції  в промисловий комплекс міста. На 2019 рік інвестиції зпрогнозовано
на рівні 615 456,1 тис. грн. 
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На  жаль,  статистична  інформація
щодо капітальних інвестицій по містам та
районам  Чернігівської  області  відсутня.
Але за підсумками даних підприємств, які
надали  інформацію,  можна  сказати,  що
обсяг  капітальних  інвестицій  у  2019  році
буде  на  рівні  325,9  млн.  грн.  Головним
чином  недосягнення  прогнозованого
показника  залежить  від  значного
зменшення  прогнозних даних  ПрАТ "А/Т
тютюнова  компанія  "В.А.Т.-Прилуки"  (з
546 870 тис.  грн. до 207 909 тис. грн.).  В
порівнянні  з  минулим  роком  капітальні  інвестиції  по  ПрАТ  "А/Т  тютюнова
компанія "В.А.Т.-Прилуки" зменшаться більше, ніж у 4 рази.

Будівництво

За  січень-серпень  2019  року
підприємствами  міста  виконано
будівельних робіт на суму майже 210
млн. грн.,  що на 74,8 млн. грн. або на
55%  більше,  ніж  за  січень-серпень
2018 року.

Обсяг  виконаних  будівельних
робіт  по  місту  складає  20,4%
загального  обсягу  робіт  по
Чернігівській  області.  Будівельники
м. Прилуки та м. Чернігів забезпечили
91,8%  загальнообласного  обсягу
виконаних робіт. 

У січні–червні 2019р. за рахунок будівництва нових житлових будинків та
розширення існуючого житлового фонду в м. Прилуках прийнято в експлуатацію
житлових  будівель  загальною  площею  1218  м2  (1,9%  від  загальної  площі
житлових будівель області). Обсяг прийнятого у І півріччі 2019р. в експлуатацію
житла порівняно із І півріччям 2018р. збільшився на 80,7%, а у розрахунку на
10  тис.  осіб  постійного  населення  становить  225,8  м2.  За  рахунок  коштів
державного бюджету житло в експлуатацію не приймалося. 

Середньомісячна заробітна плата

У  ІІ  кварталі  2019  року  на  підприємствах,  в  організаціях  та  установах
м. Прилук (з кількістю найманих працівників 10 осіб і  більше)  були зайняті  в
середньому  11469  штатних  працівників,  що  становить  6,5%  всіх  штатних
працівників  Чернігівщини.  В  порівнянні  з  ІІ  кварталом  2018  року  кількість
працівників  зменшилася  на  8,7%.  Співвідношення  чисельності  прийнятих  на
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2015р. 2016р. 2017р. 2018р. січень-
серпень 
2019р.

112,5

155,2 158,9

254,7

210

Обсяги виконаних будівельних робіт млн.грн.

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 
прогноз

450622
542308

809522

663079

1028946

325901

Обсяги капітальних інвестицій, тис.грн.



роботу  на  створені  нові  робочі  місця  до  звільнених  у  зв'язку  зі  змінами  в
організації виробництва і праці складає 1,8 осіб. У ІІ кварталі 2019 року на робочі
місця прийнято 613 осіб, звільнено – 865 осіб. 

Середньомісячна  заробітна  плата
одного  штатного  працівника  по  місту  за
ІІ квартал 2019 року становила 9345 грн.,
що на 12,6% перевищує середньообласний
показник  (8297  грн.).  В  порівнянні  з
відповідним  періодом  минулого  року
заробітна  плата  зросла  на  22,8%  (по
області – на 18,5%).

За  розміром  заробітної  плати  у  ІІ
кварталі  місто  Прилуки  серед  міст
обласного  значення  посідає  1  місце  (м.
Ніжин – 8228 грн., м. Чернігів – 8042 грн.,
м.  Н.-Сіверський  –  7504  грн.),  а  серед
районів  і  міст  обласного  значення  –
3   місце.  Місто  Прилуки  випередили
Варвинський  район  із  середньомісячною
заробітною платою у  розмірі 15574 грн. та Бобровицький район – 10109 грн.  

Сума  невиплаченої  заробітної  плати  працівникам  економічно-активних
підприємств міста станом на 1 вересня 2019р. становить 503,7 тис. грн.

Проводиться  робота  по  удосконаленню  організації  праці  та  підвищення
рівня  її  оплати.  Контроль  за  станом  додержання  законодавства  про  працю  в
частині  мінімальних  державних  гарантій  в  оплаті  праці  здійснюється  шляхом
обстежень підприємств, установ та організацій міста спеціалістами відділу праці
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  міської  ради.  За  9  місяців
цього року здійснено 42 обстеження, за результатами яких керівникам надано 160
рекомендацій щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю, з
них 70 рекомендацій щодо усунення та недопущення в подальшому порушень
державних  мінімальних  гарантій  в  оплаті  праці. Спеціалістам  обстежених
підприємств надавалась практична допомога з питань законодавства про оплату
праці,  про  відпустки,  застосування  погодинної  оплати  праці,  запровадження
підсумованого обліку робочого часу, заповнення статистичної звітності та ін.

Вживаються  заходи,  направлені  на  підвищення  рівня  оплати  праці,
удосконалення  соціально-трудових  відносин  через  механізм  колективних
договорів.  При  повідомній  реєстрації  колективних  договорів  підприємств,
організацій  та  установ  міста  перевіряється  стан  дотримання  законодавчо
встановленого  рівня  мінімальної  заробітної  плати,  міжкваліфікаційних  та
міжпосадових  співвідношень  в  оплаті  праці,  рекомендованих  Генеральною  та
галузевими угодами, а також дотримання чинного законодавства щодо пільг та
компенсацій  працівникам,  зайнятим  на  роботах  з  важкими  та  шкідливими
умовами  праці.  Сторонам  договору  вносяться  рекомендації  щодо  перегляду
положень  колективного  договору,  прийнятих  з  порушенням  трудового
законодавства, збільшення фонду оплати праці відповідно до збільшення обсягів
виробництва,  тощо.  Станом  на  01.10.2019  в  управлінні  зареєстровано  236

                                                                                                                                                                                                                    8

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

І кварт. 
2019р.

ІІ кварт. 
2019р.

4729
5243

6284

7585,6

8745
9345

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата, грн.



колективних договорів. За звітний період зареєстровано 23 колективних договори
та  35  змін  та  доповнень  до  діючих  колективних  договорів.  Договірним
регулюванням охоплено 16433 працівники підприємств,  організацій та установ
міста.

Керівники  підприємств  та  фізичні  особи-підприємці,  які  нараховують
заробітну плату застрахованим особам за основним місцем роботи менше розміру
мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законодавством,  щомісячно
запрошувалися  на  засідання  тимчасової  комісії  з  питань  погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших  соціальних  виплат.  Всього  за  9  місяців  заслухано  звіти  41  керівника
підприємств, установ та організацій міста та 21 фізичної особи-підприємця.

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

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

Підприємництво

З  метою  розвитку  малого  та  середнього   підприємництва  в  місті
проводиться  інформаційне  забезпечення  підтримки  бізнесу,  розширення
формування  інфраструктури  підтримки  підприємництва  та  удосконаленню
системи надання інформаційних послуг.

Ціллю напрямів діяльності є створення сприятливих умов для стабільної,
ефективної  роботи  суб'єктів  малого  і  середнього  бізнесу,  підвищення  їх
конкурентоспроможності, збільшення внеску у соціально-економічний розвиток
міста.

За інформацією Прилуцького управління Головного управління ДФС у
Чернігівській області кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва
станом  на  1  жовтня  2019р.  становить  3058  особи.  Стан  розвитку  малого
підприємництва  у  місті  Прилуки характеризується  незначним зростанням за  9
місяців 2019 року кількості юридичних осіб (з 297 до 312 осіб) та фізичних осіб-
підприємців (з 2660 до 2746 осіб).  З початку року чисельність фізичних осіб-
підприємців збільшилася на 86 осіб, юридичних –  на 15 осіб. 

З  початку  року  на  367  осіб  збільшилася
також чисельність зайнятих в малому та
середньому  підприємництві.  Так,  в
секторі  МСП  зайнято  7856  робітників,
включаючи  фізичних  осіб-підприємців.
Частка малих та середніх підприємств у
загальному обсязі  виробленої продукції
регіону — 11,2%, частка надходжень від
суб'єктів МСП до бюджетів усіх рівнів
— 11,4%. 

Надходження  до  міського
бюджету  від  підприємницької
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діяльності за звітний період становить 48,2 млн. грн. , що на 11,3% або на 4,9
млн. грн. більше, ніж за 9 місяців 2018 року.

За  9  місяців  2019  року  фахівцями  Прилуцької  міськрайонної  філії
Чернігівського ОЦЗ проведено 9 семінарів з основ підприємницької діяльності
та з орієнтації населення на підприємництво, в яких взяли участь 90 жителів
міста,  з них: 27 – молодь віком до 35 років, 7 – учасники АТО, 9 – особи з
інвалідністю.

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

В рамках Місячника підтримки підприємництва, який проводився у місті
Прилуки з 15 серпня по 15 вересня поточного року відбулося ряд заходів,  які
затверджені  розпорядженням міського  голови № 241р від  7  серпня 2019 року
“Про  затвердження  плану  заходів  іх  проведення  Місячника  підтримки
підприємництва  з  15  серпня  по  15  вересня  2019  року”:  семінари  з
підприємницької  діяльності   „Як розпочати свій  бізнес”  та  „Від бізнес-ідеї  до
власної справи”; проведено засідання за “круглим столом” з обговорення нових
методів,  спрямованих  на  розширення  спектру  заходів  взаємодії  з  безробітним
населенням  з  урахуванням  їх  індивідуальних  характеристик,  мотивації  до
працевлаштування, що здійснюється за підходом кейс-менеджменту; працювала
„гаряча  лінія”  з  актуальних  питань  здійснення  підприємницької  діяльності;
проведено  анкетування  щодо  виявлення  основних  проблем,  які  заважають
успішному  розвитку  бізнесу;  продовжилася  робота  над  наповненням  та
поширенням власної  сторінки  на  Faсebook  консультантами Центру  підтримки
підприємництва.

Кращих  підприємців  міста  в  рамках  проведення  Прилуцького
міжрегіонального  Воздвиженського  ярмарку  було  відзначено  відзнакою
“Гордість  Прилук”,  за  вагомий внесок  у  соціально-економічний розвиток  та  з
нагоди Дня підприємця, разом з тим, в рамках місячника.

За 9 місяців 2019 року фахівці ЦПП  надали 1386 консультацій, в т.ч. 358
розширених  щодо  питань  підприємництва  для  осіб,  які  реєструються  ФОП  і
розпочинають таку діяльність.

Розподіл наданих консультацій за напрямками:
 питання оплати праці, працевлаштування (трудові питання)  – 320;      
 оподаткування  і  звітність  (вибір  системи  оподаткування,  розрахунок

податку або збору, податкове законодавство, КВЕД - 2010) – 354;
 з питань перевірок (в т.ч. правила торгівлі) – 249;
 про декларування – 272;
 інші  питання  господарчої  діяльності  (в  т.ч.  орендні,  договірні

відносини, торгівля підакцизними товарами) – 191.
При цьому надано практичну допомогу з питань  реєстрації, перереєстрації,

зміни видів діяльності та припинення діяльності – 431.
Продовжено роботу в Проекті "Активізація малого та середнього бізнесу в

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

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

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

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

Діяльність підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг  

  Роздрібний  товарооборот  підприємств
роздрібної  торгівлі м.  Прилуки  за  І  півріччя
2019  року становив  334,3  млн.  грн.,  що  у
порівняних  цінах  на  0,6%  менше,  ніж  за  І
півріччя  2018  року.  Питома  вага  роздрібного
товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
міста становить 5,6% до обласного показника. 

У розрахунку на 1 особу населення обсяг
роздрібного товарообороту  становив 6,2 тис. грн. (в області — 5,9 тис. грн.).

За  І  півріччя  2019  року  обсяг  послуг, реалізованих
споживачам підприємствами  сфери  послуг,
становив  134,4  млн.  грн.,  що  становить  4,6%
обласного обсягу.

Обсяг  послуг,  реалізованих  населенню,
становив  28,2  млн.  грн.,  що  складає  21%  від
загального  обсягу  реалізованих  в  м.  Прилуки
послуг (Чернігівська область — 29,2%).
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Транспорт

У  місті  Прилуки  існує  20  автобусних  маршрутів,  на  яких  здійснює
перевезення  32  автобуса  загального  користування.  Послугу  з  перевезення
пасажирів  надають  11  приватних  перевізників.  20%  транспорту  міста,  який
здійснює перевезення пасажирів по місту  —  великої пасажиромісткості.

                  
Сфера надання адміністративних послуг

Організацію  роботи  щодо  надання  адміністративних  послуг  населенню
через Міськрайоний Центр надання адміністративних послуг Прилуцької міської
ради   здійснює  відділ  адміністративних  послуг  міської  ради.   Режим  роботи
центру зорієнтований виключно на потреби суб’єкта  звернення:  шість  днів  на
тиждень, у тому числі у суботу. В приміщенні центру надання адміністративних
послуг  бажаючі  можуть  отримати  необхідну  інформацію,  скориставшись
інформаційними стендами або безпосередньо від адміністраторів центру.

Протягом  9  місяців  2019  року  до  відділу
адміністративних послуг міської ради надійшло 33175
письмових  звернення  від  суб’єктів  господарської
діяльності (юридичних та фізичних осіб) та громадян
міста та району.

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

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

земельного кадастру;
- надання відомостей з Державного земельного кадастру.
- видача довідок про склад сім’ї.
В залежності від порушеного у  клопотанні питання, вони розглядаються у

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

Так, за 9 місяців 2019 року посадовими особами відділу адміністративних
послуг  прийнято  та  виконано  3800  звернення  щодо  реєстрації  (зняття  з
реєстрації)  місця  проживання,  внесення  змін  у  дані  щодо  реєстрації  місця
проживання.

За  9  місяців  2019  року  державними  реєстраторами  речових  прав  на
нерухоме майно прийнято та виконано 7700 звернень щодо реєстрації речових
прав.

За 9 місяців 2019 року відділом оформлено паспортів громадянина України
та закордонних паспортів в кількості 459 шт.

За звітний період  державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців  прийнято та виконано 368 звернень.

З питань державної реєстрації земельної ділянки та надання витягів з ДЗК
за звітни період прийнято та виконано 6728 звернень.  
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Видача довідок про склад сім'ї: 11558 шт.
Видача дозвільних документів: 2562 шт.
У  подальшому  серед  основних  завдань  реформування  сфери

адміністративних  послуг  є  підвищення  якості  надання  таких  послуг,
впровадження  нових  інформаційних  технологій  для  спрощення  процедури
надання адміністративних послуг.

Ринок праці

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

Кількість  безробітних,  що  перебували  на  обліку  у  службі  зайнятості
протягом  9  місяців  2019 року,  у  порівнянні  з  минулорічним  показником
зменшилась на 86 осіб і становила 1105 безробітних. 

Станом на 1 жовтня 2019 року на обліку у Прилуцькій міськрайонній філії
Чернігівського  ОЦЗ  перебували  427  безробітних  мешканців  міста  (на  66  осіб
менше,  ніж рік  тому),  серед  яких 52% складали особи,  які  займали робітничі
місця, 36% – займали посади службовців і решта 12% – особи без професії. 

Чисельність  громадян,  працевлаштованих  за  направленням  служби
зайнятості  протягом   січня-вересня  2019  року,  становила  239  безробітних.
Середня тривалість пошуку роботи становила 134 дні, рівень працевлаштування
становив  22%.  Шукачі  роботи  здебільшого  працевлаштовані  в  таких  сферах
економічної  діяльності,  як  переробна  промисловість,  сільське  господарство,
торгівля та надання послуг. 

Особлива увага при працевлаштуванні звертається на осіб, що потребують
соціального захисту і не можуть на рівні конкурувати на ринку праці. Протягом
9 місяців 2019 року на обліку у філії перебували 444 безробітних осіб квотної
категорії. З них за допомогою служби зайнятості роботу знайшли 99 осіб.
Пріоритетним  напрямком  роботи  центру  зайнятості  є  надання  адресних
соціальних послуг людям з інвалідністю. Їм забезпечено вільний доступ до всіх
джерел інформації, якими володіє служба зайнятості, надання широкого спектру
соціальних  послуг,  зокрема  щодо  підбору  підходящої  роботи,  професійної
орієнтації, професійної  підготовки.  Протягом  січня-вересня  2019  року  статус
безробітного мали 74 громадя
нина цієї категорії, з них 10 осіб працевлаштовані. Службою
зайнятості також активно здійснюється й системна та
комплексна  профорієнтаційна  робота  з  населенням,
що  спрямована  на  формування  у  неї  усвідомлених
підходів до вибору професії,  мотивації  до легальної
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зайнятості,  орієнтацію  на  потреби  ринку  праці,  популяризацію  робітничих
професій, а також задоволення потреб усіх соціальних груп та вікових категорій
населення в отриманні доступних профорієнтаційних послуг належної якості, а
відповідно  підвищення  рівня  зайнятості  населення.  З  початку  року  набували
нових професій та підвищували кваліфікацію за направленням служби зайнятості
87 безробітних.  Протягом  січня-вересня 2019 року фахівці  служби зайнятості
продовжували  проводити  роботу  щодо  розгортання  активних  форм  сприяння
зайнятості  населення,  зокрема,  шляхом  організації  громадських  і  тимчасових
робіт,  як  доступного виду  тимчасової  трудової  діяльності  для  незайнятого
населення та безробітних у період пошуку роботи.
 На 2019 рік для організації громадських робіт місцевим бюджетом виділені
кошти  у  сумі  182,66  тис.  грн.,  передбачені  для  інформування  населення  про
порядок отримання субсидій та роботою з документами. З управлінням праці та
соціального захисту населення Прилуцької міської ради укладено 4 договори про
спільну діяльність з організації оплачуваних громадських робіт на участь в них
30 осіб.

Протягом 9 місяців 2019 року в тимчасових та громадських роботах взяли
участь 86 безробітних жителів міста.

Кількість вакансій, поданих роботодавцями до служби зайнятості протягом
9 місяців 2019 року становила 3074. Станом на 1 жовтня 2019 року у базі даних
служби зайнятості 358 актуальних вакансій. Насамперед роботодавцям потрібні
кваліфіковані  робітничі  кадри.  За  розмірами  запропонованої  заробітної  плати
28%  вакансій  мали  мінімальну  заробітну  плату,  66%  –  від  мінімальної  до
середньої заробітної плати регіону і  решта, лише 6% – вище середньої заробітної
плати.

З метою забезпечення підтримки громадян, які переселяються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції,
службою зайнятості надається комплекс адресних соціальних послуг незалежно
від місця реєстрації постійного проживання. Це, насамперед, підбір підходящої
роботи;  професійна  орієнтація;  організація  професійного  навчання  та
перенавчання для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці; сприяння
у  започаткуванні  власного  бізнесу;  залучення  до  громадських  та  інших  робіт
тимчасового характеру, а також інформаційні та консультаційні послуги тощо.
Вибір допомоги у кожному конкретному випадку залежить від мети звернення
особи до служби зайнятості та її бажання отримати ту чи іншу послугу.

Протягом  9 місяців 2019 року на обліку у службі зайнятості перебували 11
осіб  з  числа  громадян,  які  переселяються  з  АР Крим,  Донецької  і  Луганської
областей на територію Прилуцького району, 7 осіб отримали статус безробітного,
працевлаштована 1 особа.

Підтримка  демобілізованих  учасників  антитерористичної  операції  у  їх
соціальній  адаптації  до  мирного  життя  –  також  одне  з  пріоритетних  завдань
сьогодення.  Тому  акцент  у  роботі  служби  зайнятості  спрямовано  на
профорієнтацію та допомогу в працевлаштуванні військовослужбовців, які брали
участь  в  АТО.  Спеціалістами  служби  зайнятості  надаються   інформаційні,
консультаційні  та  профорієнтаційні  послуги,  підбирається  підходяща  робота,
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зокрема пропонується допомога в започаткуванні власної справи, для бажаючих
розглядається можливість професійного навчання.

Протягом  січня–вересня  2019  року  на  обліку  в  Прилуцькій  МРФ
Чернігівського ОЦЗ перебували 39 військовослужбовців з числа учасників АТО,
які  мешкають  на  території  району,  35  з  них  отримали статус  безробітного,  4
особи працевлаштовані.
          

Соціальний захист та соціальне забезпечення населення
 

 Управління  праці  та  соціального  захисту
населення  міської  ради  проводить  роботу  по
реалізації  конституційних  прав  громадян  на
соціальний захист,  забезпеченню рівня життя
всіх  груп  населення  не  нижче  прожиткового
мінімуму. 

   Станом на 01.10.2019 на обліку в управлінні
праці та соціального захисту населення міської
ради  перебувало  2583  мешканці  міста  як

отримувачі різних видів допомоги. За звітний період за призначенням субсидії на
житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ звернулось 11830
осіб. Із них комісією розглянуто 2896 справ.

В Державному автоматизованому реєстрі  пільговиків  станом на 1 жовтня
2019  року  перебувало  17461  мешканець  міста  пільгових  категорій.  На
відшкодування  пільг  за  житлово-комунальні  послуги  використано  кошти  на
загальну суму 22 766,6 тис. грн. 

Управління виконує міські програми соціального захисту населення:
 „Компенсація  особам,  які  надають  соціальні  послуги  на  2017-2019

роки“ –  202 особи отримали допомогу на суму 360,6 тис. грн.;
 „Пільги  місцевої  влади  на  оплату  житлово-комунальних  послуг  та

послуг  зв’язку  учасникам  бойових  дій,  які  брали  участь  у  антитерористичній
операції,  сім’ям воїнів,  загиблих (померлих) в Афганістані  та  під час участі  в
антитерористичній  операції,  захищаючи  незалежність,  суверенітет  та
територіальну  цілісність  України,  інвалідам  по  зору  –  членам  УТОС,  спілці
ветеранів  Афганістану  на  2019-2021  роки“  –  нараховані  пільги  39  особам  з
інвалідністю по зору та 485 учасникам АТО на суму 1153,2 тис. грн.;

 „Забезпечення  санаторно-курортним  лікуванням  учасників  анти-
терористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО на 2016-
2020 роки“ – 12 осіб отримали путівки на суму 114,5 тис. грн.;

 „Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 категорії на 2018-2020 роки“ – 14 осіб
отримали путівки на суму 130 тис. грн.;

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

пільги  на  капітальний  ремонт  власних  житлових  будинків  і  квартир
громадян (36 особам виплачені кошти на суму 180 тис. грн.);
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пільги на послуги зв’язку (1360 осіб отримали кошти в сумі 370,1 тис. грн.);
 компенсацію  перевізникам  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій

громадян  автомобільним  транспортом  загального  користування  (відшкодовано
перевізникам 755,7 тис. грн.);

 компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним
транспортом (відшкодовано підприємству 191,6 тис. грн.);

 компенсацію  за  пільговий  проїзд  учасникам  ліквідації  аварії  на  ЧАЕС
(8,3 тис. грн. виплачено пільговикам).

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

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

Відповідно  до  міської  Програми  „Поліпшення  житлових  умов  учасників
бойових дій та осіб  з  інвалідністю внаслідок війни з  числа учасників АТО за
рахунок  коштів  міського  бюджету  на  2019-2023  роки“ за  рахунок  виплаченої
компенсації  на придбання житла (690,0 тис.  грн.)  забезпечено житлом особу з
інвалідністю внаслідок війни. Житло придбане у вересні 2019 року.

Станом на 01.110.2019 на обліку в управлінні праці та соціального захисту
населення міської ради перебувало 497 осіб, які переміщені з районів проведення
АТО/ООС або тимчасово окупованих територій України. За 9 місяців 2019 року
призначена щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг 124 особам на суму 1704,3 тис. грн.

В  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  Прилуцької  міської
ради проводиться робота по підвищенню стандартів життя людей з інвалідністю. 

У звітному періоді 287 осіб з інвалідністю одержали 646 технічних та інших
засобів реабілітації на суму 1677,7 тис. грн. 

Оздоровлено  в  санаторно-курортних закладах  за  9  місяців  2019  року  102
мешканці міста. Із них 26 осіб за кошти міського бюджету на суму 244,5 тис. грн.

В  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  Прилуцької  міської
ради  постійно  звертається  увага  на  соціальний  захист  учасників  АТО/ООС.
Станом на 01.10.2019 їх перебувало на обліку 485 осіб.

Протягом звітного періоду 12 учасників АТО/ООС оздоровлено в санаторно-
курортних закладах за кошти державного бюджету на суму 121,0 тис.  грн.,  за
кошти міського бюджету - 12 осіб на суму 114,5 тис. грн.

Забезпечено відшкодування за здійснене поховання 4 учасників АТО/ООС
на суму 12,5 тис. грн. 

Одноразову  допомогу  членам  загиблих  учасників  АТО/ООС виплачено  3
особам на суму 1321,5 грн. 
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За  9  місяців  поточного  року  виплачено  одноразову  допомогу  9  особам,
звільненим з строкової служби, на суму 25,5 тис. грн.

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

Територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) міської ради за 9 місяців 2019 року надав послуги 1510 особам. Із них:
відділення  соціальної  допомоги  вдома  –  723  особам, відділення  денного
перебування – 180 особам, відділення організації надання адресної натуральної та
грошової допомоги – 937 особам.

На утримання територіального центру за звітний період було використано
4574,3 тис.  грн.  загального  фонду бюджету,  що становить  100% від  потреби.
Надійшло спонсорської  грошової  допомоги на  суму 1,1  тис.  грн.  та  у  вигляді
натуральних надходжень  на  суму  16,9  тис.  грн.  За  надані установою  платні
послуги отримано 128,3 тис. грн. 

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

В центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю „Світанок“ за звітний
період проходила реабілітацію 101 дитина, в тому числі 14 дітей з інвалідністю
підгрупи А. Закінчили курс реабілітації 20 дітей. Відраховано 26 дітей, в т. ч. за
сімейними обставинами. Станом на 01.10.2019 року проходить реабілітацію 55
дітей з інвалідністю.

Спеціалісти  центру  в  своїй  роботі  використовують  сучасні  методики
реабілітації:  методика  Монтессорі,  арт-терапія,  трудотерапія,  ігротерапія,
музикотерапія, фізична реабілітація, магніто-терапія, синглетно-киснева терапія,
пісочна  ігрова  терапія  та  пісочна  анімація,  профілактор  Євмінова,  снюзелен
терапія.

Для  розвитку  творчих  здібностей  в  центрі  працюють  гуртки:  „Перлина“,
„Чарівні  намистинки“,  гра  на  гітарі  „Чарівні  струни“  та  „Інформаційні
технології“. 

На  утримання  центру  реабілітації  було  використано  із  загального  фонду
бюджету 1853,3 тис. грн., що становить 100% від потреби. За 9 місяців 2019 року
на спеціальний рахунок установи надійшло 57,8 тис. грн., отримано благодійну
натуральну допомогу на суму 39,9 тис. грн. та кошти посольства Німеччини для
придбання реабілітаційного обладнання на суму 210 тис. грн. 
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Демографічна ситуація 

За  оцінкою,  на  1  вересня  2019  року  чисельність  наявного  населення  в
м.Прилуках  становила  53708  осіб.  З  початку  року  кількість  жителів  міста
зменшилася на 459 осіб. Розмір природного скорочення становив 381 чол., або
83%, міграційного – 78 чол., або 17%. За січень-серпень 2019 року в місті на світ
з’явилося 231 немовля,  померло – 612 чоловік.  Кількість  випадків  прибуття в
місто становить 446 од., а вибуття – 524 од.  
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Медична галузь

Медичну допомогу населенню міста надають: 

 комунальне  некомерційне  підприємство

“Прилуцька  центральна  міська  лікарня”  на   315  ліжок
цілодобового  стаціонару  та  поліклінічним  відділенням  із
амбулаторним  прийомом  лікарів  по  28  спеціальностям  і
денним стаціонаром на 34 ліжка;комунальне некомерційне
підприємство  “Прилуцька  міська  дитяча  лікарня”   на  40
ліжок цілодобового стаціонару та поліклінічним відділенням з обслуговуванням
дитячого  населення  педіатрами  та  амбулаторним  прийомом  лікарів  за  11
спеціальностями та денним стаціонаром на 15 ліжок;  

 комунальне  некомерційне  підприємство  “Прилуцька  міська
стоматологічна  поліклініка”  з  госпрозрахунковим  відділенням  ортопедичної
стоматології;

 комунальне  некомерційне  підприємство  “Прилуцький  міський  центр
первинної  медико-санітарної  допомоги”,  що  забезпечує  надання  первинної
медичної допомоги жителям міста. До складу підприємства входять 6 окремих
амбулаторій  загальної  практики  сімейної  медицини,  розташованих  у  різних
районах міста. 
    Галузь  медицини  перебуває  в  активній  стадії  реформ.  Усі  лікарні  та
стоматологічна  поліклініка  реорганізовані  в  комунальні  некомерційні
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підприємства. Показовою щодо наслідків реформ в медичній галузі є діяльність
КНП “Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги”, який
отримав ліцензію на свою діяльність ще у вересні 2018 року. Укладено угоду з
Національною  службою  здоров'я  України,  лікарі  загальної  практики  сімейної
медицини були зареєстровані в системі, отримали електронні цифрові підписи та
розпочали укладання декларацій з населенням міста.   

Протягом 9 місяців 2019 року, а саме 22 лютого 2019 року рішенням №6,
Прилуцькою  міською  радою  було  реорганізовано  Прилуцьку  міську
стоматологічну поліклініку шляхом перетворення в .

На  утримання  комунального  некомерційного  підприємства  “Прилуцька
міська  стоматологічна  поліклініка” за  9  місяців  2019  року  було  фактично
використано бюджетних коштів – 3243,9  тис. грн.

За 9 місяців 2019 року залучено позабюджетних коштів на суму – 575,4 тис.
грн. з них:
 платні послуги – 574,7 тис. грн. (99,9 % від усіх позабюджетних надходжень);
 благодійні внески фізичних осіб – 0,7  тис. грн.

За  поточний  рік  на  безкоштовне  та  пільгове  зубопротезування  було
використано  160  тис.  грн.  за  рахунок  місцевого  бюджету.  Витрати  коштів
субвенції  державного  бюджету  у  розрахунку  на  1  мешканця  міста  становили
38,53 грн. Витрати з позабюджетних коштів на 1 жителя міста 10,62 грн.

За  кошти  спеціального  фонду  місцевого  бюджету  було  придбано
стоматологічну установку на суму 80 тис. грн.
         За  благодійні кошти та кошти від надання платних послуг було придбано
обладнання  на суму 40 тис. грн: портативна бормашина 4 шт, шафа ШМБ 8-2.

Комунальним  некомерційним  підприємством  “Прилуцька  міська  дитяча
лікарня”  Прилуцької  міської  ради  за  рахунок  місцевого  бюджету  у  2019  році
було придбано нові енергозберігаючі віконні блоки в кількості 32 вікна на суму
210 000 грн.

Освітня галузь

У 2019 році робота управління освіти міської ради, закладів освіти міста
була спрямована на реалізацію ІІІ етапу науково-методичної теми «Формування
національної  свідомості  та  патріотизму  особистості  в  навчально-виховному
процесі».  При  цьому  основна  увага  приділялася
доступності  та  підвищенню якості  освітніх  послуг.
У  закладах  дошкільної  освіти  сталим  залишається
відсоток  дітей  охоплених  дошкільною  освітою  і
складає  82%.  Діти  5-річного  віку  охоплені
стовідсотково різними формами дошкільної  освіти;
постійно знижується показник захворюваності дітей.

2018-2019 навчальний рік закінчили 5667 учні,
що  на  177  осіб  більше  порівняно  з  попереднім
навчальним роком. 

570 учнів закінчили навчальний рік на бали високого рівня, що становить
12,8% від кількості учнів, яких було проатестовано. Найбільша кількість таких
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учнів у гімназії 1 ім. Георгія Вороного, ЗОШ І-ІІІ ступенів №№10, 14. 1817 учнів
закінчили  навчальний  рік  на  бали  достатнього  рівня,  що  становить  41%  від
кількості учнів, яких було проатестовано. 

Випускниками 11 класів стали у 2019 році 282 учні, з них 4 учні навчалися
екстерном. 42 випускники за успіхи у навчанні були нагороджені медалями: 28
золотими, 14 –  срібними.

У  закладах загальної середньої освіти міста, а саме гімназіях №№1, 5 та
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №№3,  6,  7,  9,  14  діяли  профільні  класи  та  вивчалися  на
профільному рівні окремі предмети. Всього таких класів було 20, у них навчалося
478  учнів  10-11  класів,  що  становить  76,6%  від  загальної  кількості
старшокласників. На профільному рівні вивчалася математика, українська мова
та література, інформатика та історія України.

У гімназіях №№1, 5, спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів 6 з поглибленим
вивченням інформаційних технологій та ЗОШ І-ІІІ ступенів 7 діяло 18 класів з
поглибленим вивченням предметів  в  яких  навчалося  501  учень,  що становить
8,8%  від  кількості  учнів  1-11  класів.  Учні  поглиблювали  свої  знання  з
математики, української та англійської мов, інформатики.

Значну  роботу провело управління освіти
міської  ради  та  педагогічними  колективами
закладів  освіти  з  обдарованою  молоддю.  За
підсумками ІІІ  етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад  з  навчальних  предметів  команда  міста
Прилук,  посіла  друге  загальнокомандне  місце
серед  міст  та  районів  Чернігівської  області,
виборовши 62 дипломи (74 %), це на 3 дипломи більше ніж у минулому 2017-
2018 н.р. (59 дипломів – 64%). Переможцями IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад стали чотири учні. Це два учні гімназії №1 імені Георгія Вороного та по
одному  учню  з  гімназії  №5  імені  Віктора  Андрійовича  Затолокіна  та
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням інформаційних
технологій. 

Переможцями  ІІ  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких  робіт  учнів-членів  Чернігівського  територіального  відділення
МАН України визнано 12 (43 %) учнів. Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України стали
учень  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №6  з  поглибленим  вивченням
інформаційних технологій та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7. 

Важливим  напрямком  роботи  є  участь  учнів  у  всеукраїнських  та
міжнародних конкурсах, проектах, спортивних змаганнях.

У галузі позашкільної освіти надається якісна додаткова освіта та активно
проходить процес впливу на  безперервне,  свідоме духовне самовдосконалення
дітей.  Позашкільною  освітою  було  охоплено  52%  учнів  закладів  загальної
середньої  освіти  міста.  У  197  гуртках  2097  вихованців  вдосконалювали  свої
нахили і здібності. 

У Центрі творчості дітей та юнацтва у 139 гуртках здобували позашкільну
освіту 2244 дітей. Вихованці ЦТДЮ –  активні учасники різнопланових конкурсів
всеукраїнського та міжнародного  рівнів, де мають вагомі здобутки  та перемоги.
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У  місті  Прилуки  працює  дитячо-юнацька  спортивна  школа,  де  на
відділеннях футболу, волейболу, шахів  і легкої атлетики у 33 секціях формують
спортивні вміння та навички  360 юнаків та дівчат. 

На  належному  організаційному  рівні  проходять  змагання  та  турніри  з
різних  видів  спорту,  спартакіади  серед  школярів.  Збірні  команди  успішно
виступають на змаганнях різних рівнів. Особливо вагомих результатів досягнуто
на  відділенні  легкої  атлетики,  вихованці  якого  стали  призерами  чемпіонатів
України, чемпіонами та переможцями першості Чернігівської області. 

У Центрі науково-технічної творчості молоді у 25 групах  виховувались 333
дитини.  

Педагоги  міста  активно  впроваджували  інноваційні  форми  навчально-
виховної  діяльності,  пропагували  свій  перспективний  педагогічний  досвід  на
теренах  України  та  за  її  межами.  Брали  участь  у  науково-практичних
конференціях,  проектах,  тренінгах,  педагогічних  конкурсах  міжнародного  та
всеукраїнського рівнів.

З метою оптимізації освітнього процесу та згідно рішення міської ради (10
сесія 7 скликання) від 28 квітня 2016 року №6 “Про реорганізацію навчально-
виховного комплексу” завершено реорганізацію навчально-виховного комплексу
“Школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад №15 Прилуцької міської ради
Чернігівської області” в заклад дошкільної освіти  №15 шляхом перетворення. 

Молодіжна політика та спорт

Відділом сім'ї, молоді та спорту міської ради постійно проводиться робота
щодо  консультування  мешканців  міста  Прилуки  про  порядок  оформлення
необхідних  документів  багатодітними  сім'ями.  Станом  на  даний  час  у  місті
зареєстровано 338 багатодітних сімей, у яких 754 дітей.

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

Питання  організації  забезпечення  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  є
одним  із  головних  напрямків  роботи  відділу.  У  місті  Прилуки  здійснюється
необхідна робота,  спрямована на забезпечення організованого оздоровлення  та
відпочинку дітей.

Відділ сім'ї, молоді та спорту міської ради постійно співпрацює з вищими
навчальними  закладами  міста:  Прилуцьким  агротехнічним  коледжем,
Прилуцьким гуманітарно-педагогічним  коледжем ім.  І.Я.  Франка,  Прилуцьким
професійним ліцеєм Чернігівської  області,   Прилуцьким медичним училищем.
Викладачі та студенти запрошуються до  участі у заходах з нагоди відзначення
всіх державних свят та свят місцевого значення.

З початку року відділом сім'ї, молоді та спорту міської ради проведено ряд
загальноміських заходів.

Військовослужбовцям,  які  проходять  службу в  зоні  ООС,  передавалися
зібрані учнівською та студентською молоддю і викладачами закладів освіти одяг,
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продукти,  обереги,  листи,  листівки  через  представників  волонтерських
громадських організацій.

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

29  січня  2019  року  відбулася  поїздка
представників  студентської  та  учнівської  молоді  і
громадських  організацій  міста  до  Меморіального
комплексу  "Пам’яті  Героїв  Крут"  у  с.Пам'ятне
Борзнянського району Чернігівської  області.  Щорічно
вихованці ГО "Прилуцький козацький курінь ім. Івана
Сірка" разом з побратимами з Прилуцького козацького

полку  імені  П.Сагайдачного  вшановують  пам'ять  студентів  та  гімназистів,  які
мужньо та самовіддано протистояли російській Червоній гвардії М. Муравйова
під Крутами. Під час урочистих заходів вихованці козацького куреню імені Івана
Сірка яскраво презентували місто Прилуки своїм виступом. 27 січня 2019 року
відбувся  флешмоб  з  нагоди  відзначення  180-річниці  з  дня  народження  Павла
Чубинського  -  автора  тексту  Державного  Гімну  України.  Захід  відбувся  за
ініціативи громадської організації "Прилуцький козацький курінь ім. Івана Сірка"
біля Собору Різдва Пресвятої Богородиці.

21  лютого  2019  року  у  спортивній  залі
Прилуцької  гімназії  №5  ім.В.А.Затолокіна  відбувся
четвертий  турнір  з  українських  національних  бойових
мистецтв  "Козацький  герць  ім.Валентина  Бойка",  в
якому  вже  традиційно  брали  участь  команди
загальноосвітніх  навчальних закладів  міста  та  команда
ГО "Прилуцький козацький курінь ім.Івана Сірка". Захід
відбувся з метою ушанування пам'яті загиблих учасників
АТО та національно-патріотичного виховання учнівської молоді міста.

14 березня відбувся круглий стіл з нагоди відзначення Дня українського
добровольця  для  студентської  молоді  за  участю заступника  міського  голови  з
питань  діяльності  виконавчих органів  ради Фесенко  Т.М.,  майора,  заступника
військового комісара Прилуцького об’єднаного міського військового комісаріату
Гмирі С.М., безпосередніх учасників бойових дій в зоні проведення ООС, мам та
дружин загиблих учасників АТО Джеваги Л.О., Матяш Л.Г. та Деркач Г.М. 

Захід  продовжився  на  майданчику  біля  пам'ятника  Т.Г.Шевченку
мітингом та покладанням квітів до фотографій загиблих земляків-добровольців.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Під  час  проведення  свята  на  алеї  Любові  Забашти  розміщувалася
територія нового погляду, де молоді художники та фотографи представили свої
роботи. Було проведено майстер-класи з малювання та аквагриму. 
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Протягом  липня  поточного  року  діяв  наметовий  табір  для  членів
Прилуцької  міськрайонної  громадської  організації  "Прилуцький  козацький
курінь  імені  Івана  Сірка"  та  Чернігівського  відокремленого  підрозділу
громадської  організації  "Молодіжний  клуб  "Джура",  з  метою  національно-
патріотичного виховання молоді. 

В  рамках  святкування  Дня прапора  України  23  серпня  поточного  року
вібулося урочисте вручення паспортів громадянам України.

До Дня Незалежності у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі
імені  І.Я.Франка  проведено  круглий стіл  за  участю студентської  молоді  міста
"Гордість твоя, Україно".

23  серпня  поточного  року  на  літньому  майданчику  Міського  будинку
культури  відділом  сім'ї,  молоді  та  спорту  міської  ради  проведено  перегляд
відеолекцій про події  історії  України в ХХ столітті,  розроблених Українським
інститутом  національної  пам’яті  "За  що  боролась  Українська  Повстанська
Армія?" та "Як творилася держава. Українська революція 1917-1921 років".

У  парковій  зоні  Центральної  площі  міста  ГО  "Прилуцький  козацький
курінь  імені  І.Сірка"  спільно  з  відділом  сім"ї,  молоді  та  спорту  міської  ради
традиційно було проведено козацьке таборування, під час якого всі охочі мали
можливість випробувати свої сили у різноманітних козацьких випробуваннях. 

З  метою  національно-патріотичного  виховання  молоді  24  серпня
поточного  року  в  центральній  частині  міста  в  рамках  святкування  Дня
Незалежності  України відділом сім'ї,  молоді та спорту міської ради проведено
інформаційну акцію під назвою "Що для тебе Україна?".

У пологовому відділенні  КЛПЗ  "Прилуцька центральна міська  лікарня"
проведено  акцію  "Народжені  незалежними",  присвячену  Дню  незалежності
України,  під  час  якої  вручено  подарунки  породілі  та  новонародженій  дитині
безпосередньо 24 серпня.

25 серпня  відбувся  велопробіг  з  екскурсійним  відвідуванням  музею-
садиби М.Костомарова у с.Дідівці Прилуцького району  "Під прапором сонця і
неба".

27  серпня  поточного  року  відбулася  акція
"Полювання  на  пластик",  проведена  з  метою
привернення уваги до екологічної ситуації, у зв'язку
з  використанням величезної  кількості  пластикових
виробів. 

З  нагоди
відзначення 76-ї річниці визволення міста Прилуки від
нацистських  окупантів  18  вересня  поточного  року
відділом сім'ї, молоді та спорту міської ради спільно з
Прилуцьким  краєзнавчим  музеєм  імені  В.І.Маслова
проведено квест "Прилуки сучасні!".

В  рамках  святкування  Воздвиженського
ярмарку 21-22 вересня поточного року вищі навчальні

заклади презентували свою діяльність на "Мистецькій алеї" у центральній частині
міста. 

                                                                                                                                                                                                                    24



На  Театральній  площі  міста  було  організовано  локацію  "Молодіжний
прорив",  з  метою  надання  можливості  презентації  молоді.  Новоутворена  ГО
"Молодіжна  платформа  м.Прилуки”  організували  виставку  своєї  діяльності.
Також показати спортивні сучасні танці змогли танцювальні колективи "Акцент",
"Покоління", "Грація". Свято продовжилося ди-джей парадом. 

Прилуцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
проведено І фестиваль творчості для осіб з обмеженими можливостями "Прилуки
Fest". Захід відбувся у міському Будинку культури 14 вересня. 

У  липні  поточного  року  діяв  наметовий  табір  для  членів  Прилуцької
міськрайонної громадської організаці "Прилуцький козацький курінь імені Івана
Сірка"  та  Чернігівського  відокремленого  підрозділу  громадської  організації
"Молодіжний  клуб  "Джура",  з  метою  національно-патріотичного  виховання
молоді. 

23-24 серпня відбувся турнір з футболу на призи В.О.Дубіля, народного
депутата України, президента ДЮФШ “Європа”, Почесного громадянина міста
Прилуки. Чемпіонами турніру стали вихованці 2009 р.н. ДЮФШ "Європа".

24  серпня  на  Цетральній  площі  міста  Прилуки
відбувся обласний турнір з армспорту, присвячений Дню
Незалежності  України,  організований  спільними
зусиллями  ГО  "Чернігівська  федерація  армспорту",
Департаменту  сім'ї,  молоді  та  спорту  Чернігівської
обласної державної адміністрації та відділу сім'ї, молоді
та спорту Прилуцької міської ради. 

У  парковій  зоні  Центральної  площі  міста  ГО  "Прилуцький  козацький
курінь  імені  І.Сірка"  спільно  з  відділом  сім"ї,  молоді  та  спорту  міської  ради
традиційно було проведено козацьке таборування, під час якого всі охочі мали
можливість випробувати свої сили у різноманітних козацьких випробуваннях.

25  серпня  відбувся  велопробіг  з  екскурсійним  відвідуванням  музею-
садиби М.Костомарова у с.Дідівці Прилуцького району  "Під прапором сонця і
неба".

14  вересня  2019  року  на  міському  стадіоні  "Супутник"  відбулися
урочистості з нагоди Дня фізичної культури та спорту України. Свято здорових,
впевнених, цілеспрямованих людей розпочалося парадом спортивної еліти міста:
ветерани  та  провідні  спортсмени,  викладачі  фізичної  культури,  вихованці  та
тренери-викладачі  ДЮСШ,  ЦТДЮ,  ДЮФШ  "Європа",  колективи  фізичної
культури підприємств, організацій та установ міста, студенти вищих навчальних
закладів, громадські спортивні організації.

Під  час  заходу  кращі  спортсмени  та  тренери,  ветерани  спорту  були
нагороджені  Подяками  Департаменту  сім'ї,  молоді  та  спорту  Чернігівської
обласної  державної  адміністрації,  Почесними грамотами виконавчого  комітету
Прилуцької міської ради, Подяками міського голови та грамотами відділу  сім'ї,
молоді та спорту міської ради. 

У  рамках  заходу  було  презентовано  виставку  "Алея  спортивних
досягнень",  на  якій  всі  заклади,  спортивні  школи,  федерації  мали  можливість
презентувати свої спортивні надбання.

Основною частиною свята  стала  міська  Спартакіада  серед  громадських
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організацій та колективів фізичної культури підприємств, організацій та установ
міста. 

Під  час  святкування  Дня  фізичної  культури  та  спорту  були  проведені
майстер-класи  з  боксу  та  стрільби  з  пневматичної  зброї,  що  додало  святу
яскравості. 

18 вересня на міському стадіоні "Супутник" відбулася товариська зустріч
з  міні-футболу  команди  посадовців  та  депутатів  Прилуцької  міської  ради  та
команди  відомих  талановитих  прилучан  "Зірковий  матч",  присвячена  Дню
визволення  міста  Прилуки  від  нацистських  окупантів.  Футбольний  поєдинок
прикрасили виступи зірок нашого міста.

23 вересня на  стадіоні "Супутник"  проведено міський етап національно-
патріотичного заходу "Я — патріот".

На  майданчику  біля  Прилуцького  агротехнічного  коледжу  спільно  з
Прилуцькою  федерацією  шахів  проведено  шаховий  турнір,  присвячений  Дню
Незалежності України. Учасники отримали грамоти, медалі та подарунки. 

Традиційно  на  території  відпочинку  біля
водойми по вулиці  Незалежності  (міський пляж)
відбувся  турнір  з  пляжного  волейболу,
присвячений  Дню  Незалежності  України.
Змагання  організовано  відділом  сім'ї,  молоді  та
спорту   міської  ради  спільно  з  громадською
організацією  "Прилуцька  федерація  волейболу".
Відділом  сім"ї,  молоді  та  спорту  міської  ради  проводяться  засідання
Координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання молоді при
виконавчому  комітеті  Прилуцької  міської  ради,  молодіжної  політики,
міжвідомчої  ради з  питань сім’ї,  ґендерної  рівності,  демографічного  розвитку,
запобігання  насильству  в  сім’ї  та  протидії  торгівлі  людьми,  міської  постійно
діючої  міжвідомчої  комісії  з  організації  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  і
учнівської молоді в літній період.

Культура

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

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

Прилуцька школа мистецтв та дитяча музична школа здійснюють естетичне
виховання  громадян  через  доступність  до  надбань  вітчизняної  та  світової
культури, створення умов для індивідуальної і колективної художньої творчості,
надає доступ для отримання дітьми міста якісної мистецької освіти, підтримки у
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розвитку  їх  творчого  потенціалу,  самореалізації  та  постійного  духовного
самовдосконалення. Школи укомплектовані високопрофесійними педагогічними
кадрами, які постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації. Набір учнів
на  навчання  у  2018-2019  н.р.  здійснювався  на  конкурсній  основі.  Збережена
мережа закладів. Власними силами було зроблено косметичний ремонт кабінетів.

У Прилуцькій дитячій музичній школі ім. Л.М.Ревуцького за 9 місяців
2019 році:

 підвищили кваліфікацію 5 викладачів;
 викладачі школи приймали участь в обласних семінарах та конференціях;
 на  базі  школи  створено  базове  методичне  об'єднання  викладачів

мистецьких  шкіл  Талалаївської,  Варвинської,  Ічнянської,  Срібнянської,
Парафіївської,  Ладанської,  Прилуцької  школи мистецтв,  Прилуцької  ДМШ ім.
Л.М.  Ревуцького  та  проведено  методичний  семінар-практикум  за  участі
викладачів-методистів  Чернігівської  ДМШ  №  2  (28.05.2019)  та  методичне
засідання  за  участі  завідувача  навчально-методичного  кабінету  Чернігівського
музичного коледжу ім. Л.М. Ревуцького Сакір С.В.  (10.06.2019);

 збільшилась  кількість  нових  народних  та  струнно-смичкових  інстру-
ментальних колективів малих форм. В школі працюють творчі  колективи:  хор
учнів молодших класів, хор учнів старших класів, 2 дуети піаністів, 3 ансамблі
домристів,  3  тріо  домристів,   ансамбль  гітаристів  «Восьма  нота»,  ансамбль
баяністів, ансамбль скрипалів, 3 дуети баяністів, ансамбль бандуристів, оркестр
народних  інструментів, духовий оркестр. Всього: 19 колективів;

 участь викладачів та учнів школи у загальноміських та шкільних заходах:
 до новорічних та Різдвяних свят;
 обрядове свято-ярмарок “Проводи Зими — зустріч Весни”;
 до дня відзначення 74-річниці Перемоги;
 до святкування Миколиного ярмарку;
 відкриття  меморіальної  дошки  видатному  українському  композитору
Л.М.Ревуцькому та урочисті заходи до 130-ї річниці з дня його народження; 
 проведено інформаційні хвилини на уроках музично-теоретичних дисциплін,
присвячені пам'яті Героїв Небесної Сотні та Чорнобильської трагедії;
 14.04.2019 р. проведено звітний концерт школи;
 на  базі  Прилуцької  ДМШ  ім.  Л.М.Ревуцького  проведено  обласний  огляд-
конкурс  ім.  Любомира  Боднарука  “Свято  хору”  серед  хорових  колективів,
вокальних ансамблів, струнно-смичкових інструментів мистецьких шкіл області;
 до  Міжнародного  дня  захисту  дітей  проведено  концертно-розважальну
програму “Дитинство – чисте джерело”;
 участь  творчих  колективів  та  солістів-інструменталістів  в  обласному  святі
дитячої творчості “Сонечко” с. Іржавець;
 до Дня визволення м. Прилуки від нацистських окупантів «Рідне місто моє»;
 до Міжнародного дня музики “Музика, освячена любов'ю”;
 до Дня Українського козацтва “Козацькому роду нема переводу”;

 постійна  співпраця  з  бібліотеками  міста,  краєзнавчим  музеєм
ім. В. Маслова, центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

 17  випускників  продовжують  своє  навчання  в  вищих  мистецьких
навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації.
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Учні  школи  приймали  участь  в  обласних,  міжнародних  конкурсах  та
фестивалях, де зайняли призові місця: 

▪ участь в обласних конкурсах (кількість учасників: окремі виконавці – 22/
творчі колективи – 26; кількість переможців: окремі виконавці – 16/ творчі
колективи – 21);
▪ участь  у  всеукраїнських  конкурсах  (кількість  конкурсів  –  2;  кількість
учасників:  окремі  виконавці  –  9;  творчі  колективи  –  7;  кількість
переможців: окремі виконавці – 9; творчі колективи – 7);
▪ участь  у  міжнародних  конкурсах  (кількість  конкурсів  –  1,  кількість
учасників:  окремі  виконавці  –  12/  творчі  колективи  –  3;  кількість
переможців: окремі виконавці – 8/ творчі колективи – 3).
Діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-сироти і

діти,  позбавлені  батьківського  піклування  мали  можливість  безкоштовно
здобувати мистецьку освіту.

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

Школа  укомплектована  високопрофесійними педагогічними  кадрами,  які
постійно  працюють  над  підвищенням  своєї  кваліфікації.  З  цією  метою  12
викладачів школи пройшли навчання по підвищенню кваліфікації.

Обдаровані  учні  школи  приймають  активну  участь  в  обласних  та
міжнародних конкурсах, де займають призові місця. За 9 місяців 2019 року 28
лауреатів Міжнародних конкурсів, 21 Всеукраїнських, 42 обласних.

За  9  місяців  2019  року  краєзнавчим  музеєм  ім.  Маслова проведено
заходи:
         Виставки: до дня Соборності, “Правда про Куропати”, “Мелодія весни”, до
25-річчя  отримання  В.А.  Цербе-Несіною  олімпійської  бронзової  медалі  на  17
Зимових Олімпійських іграх -2,  “Ой, хустина, хустиночка! Мережена, шита....”,
“Т.Шевченко і Прилуччина”, “Видатні роди Прилуччини» в рамках святкування
Дня сім’ї”, “Прилуки в роки Другої світової війни”, до Дня вишиванки, “Актор
великого  таланту”  в  рамках  Миколиного  ярмарку,  “Чарівний  світ  Степана
Вербещука”,  “Український  герб  –  символ  свободи”,  мистецька  виставка  В.
Деркача,  мистецька  виставка  О.  Волкогон,  мистецька  виставка  в  рамках
Миколиного  ярмарку,  “Прилуки  в  часі”,  “З  галаганівської  колекції”,  “Золото
соломки”;

  Акції: “Ніч у музеї”, “Жінки героїв АТО”;
 Екскурсії  – 142;
Краєзнавчі години:

 «Краєзнавчими стежками Прилуцького краю» до 80-річчя з дня народження
місцевого краєзнавця Георгія Гайдая;
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 «Музика  життя»  до 130-річчя   з  дня  народження  композитора,  Героя
Соціалістичної праці Левка Миколайовича Ревуцького;

 «Нескорені» до дня Героїв Небесної Сотні;
 до дня пам’яток історії та архітектури «Перші кам’яні»;
 до  дня  ліквідації  Чорнобильської  трагедії  «Чорнобиль  –  трагедія  ХХ

століття»;
 «В єднанні - сила» до Дня Соборності України;
 До Дня Конституції України «Мудрий діяч» до 1000 років з початку правління

Ярослава Мудрого, Великого князя Київської Русі (1019 р.);
 «Конотопська битва» до 360-річчя битви під Конотопом;
 «Волі народної дзвін» (до дня пам’яті Героїв Крут);
 «Голокост  –  трагічна  сторінка   в  історії  України»  (до  міжнародного  дня

пам’яті жертв Голокосту); 
 «Ціна чужої війни» (до Дня вшанування учасників бойових дій на території

інших держав та 30-ї річниці виведення обмеженого контингенту радянських
військ з території республіки Афганістан);

 «По  той  бік  життя»  (присвячена  Міжнародному  дню  визволення  в’язнів
нацистських концтаборів в роки Другої світової війни;

 «80 років від дня проголошення незалежності Карпатської України»;
 «Воїни духу» (до річниці оборони Донецького аеропорту);
 «Життєдайна  сила   акторського  мистецтва»  присвячена  85-ти  річчю з  дня

народження заслуженого артиста України Б.С. Харитонова;
 Краєзнавча  година  до  125-річчя  від  дня  народження  О.  Довженка

«Легендарний син Чернігівського краю»;
 Краєзнавча  година  «Незабутній  вересень»  до  річниці  захоплення

нацистськими окупантами і визволення від них міста над Удаєм в роки Другої
світової війни;

 Краєзнавча година «Зелена косметика» присвячена Міжнародному дню краси.
Підготовлено 14 статей, надано 6 інформаційних довідок. 
Продовжено роботу над дослідженням теми:  «Місця пам’яті  Української

революції  1917   ‒ 1921  років»:  підготовка  анкет  збору  даних  з  підготовки
матеріалів  для  інтерактивної  веб-карти  в  рамках  Всеукраїнського  науково-
просвітницького, історико-краєзнавчого проекту.

Проведено урочисте нагородження переможців краєзнавчої премії “Рідний
край” ім. Д. О. Шкоропада.

Інтерактивна  лекція  кандидата  історичних наук,  доцента  кафедри історії
України Київського університету ім. Б. Грінченка «На спомин Г. П. Галагана –
почесного громадянина м. Прилуки».

Проведено 14 розважально–патріотичних ігор “Від  козака  до  вояка”  для
дітей  пришкільних  літніх  таборів,  молодіжний  квест  до  Дня  міста,  вечірня
екскурсія до Дня міста.

Проводяться  засідання  краєзнавчого  товариства  “Краєзнавець”  ім.  В.  І.
Маслова “Пантелеймон Куліш – фундатор українського відродження”;

Діяльність  Прилуцьких  міських  бібліотек  була  спрямована  на  посилення
матеріально-технічної  бази,  підвищення  якості  бібліотечного  обслуговування,
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повне  задоволення інформаційних потреб користувачів, розвиток партнерських
стосунків, впровадження інноваційних форм роботи, активізацію піар-діяльності.

Протягом 9 місяців кількість користувачів обслугованих усіма структурними
підрозділами  книгозбірні  та  філіями,  складає  15  575  чол.,  видано  267  969
примірників.

Зміцнюючи матеріально-технічну базу бібліотеки протягом 9 місяців було
придбано: банер – 1500 грн., принтер – 4990 грн., ноутбук – 8824 грн., лавки Ліра
(сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Прилуцької міської
ради на 2017-2020 роки) – 11850 грн. 

Бібліотека  за  9  місяців 2019 року  всього  отримала  1143 прим.  на  суму
115702 грн.  З обмінного фонду Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка надійшло
815 прим.  на  суму  97402 грн.,  отримано  від  благодійників 47  прим.  на  суму
1610 грн., по  акції  “Подаруй  бібліотеці  книгу”  надійшло  281 прим.  на  суму
16690 грн. 

Зимові свята завжди багаті на веселий галас дітвори, приємні сюрпризи і
пам’ятні моменти. Так, 9 січня в міській центральній бібліотеці ім.  Л.Забашти
було незвично шумно і весело, адже на гостину завітали вихованці ДНЗ №8 ім.
В.Сухомлинського.

Діти з радістю долучились до віртуальної гри-подорожі «Стежками Країни
Казкарії».  Музичний  відеопотяг  у  казку  допоміг  дітлахам  стати  віртуальними
героями  згаданих  українських  казок.  Із  цікавістю діти  відгадували  загадки  та
вивчали віршовані рядки про казкових героїв, розказували вірші про зиму.

24 січня у МЦБ ім. Л.Забашти відбулася година пам’яті до Міжнародного
дня пам’яті  жертв Голокосту «Свіча  Голокосту ніколи не згасне».  Бібліотекар
Ніна Заболотна розповіла про Голокост як історичне явище у контексті політики
Адольфа Гітлера для розширення життєвого простору арійської раси, зачитала
уривок  з  роману  Еріха  Марії  Ремарка  "Іскра  життя",  проаналізувавши  умови
перебування в'язнів у концентраційних таборах. 

30  січня  в  МЦБ  ім.  Л.Забашти  відкрилась  виставка  робіт  вихованців
Прилуцької школи мистецтв «Вигаданий світ», яка присвячена 110-й річниці від
дня народження української художниці-примітивістки Марії Приймаченко.

7 лютого у МЦБ ім. Л.Забашти відбулося відкриття персональної виставки
вихованки  зразкового  художнього  колективу  студії  образотворчого  мистецтва
«Палітра», гуртка «Веселка» ЦТДЮ Марії Анікіної «Веселі моменти». До уваги
аудиторії  були  запропоновані  яскраві  роботи  юної  талановитої  прилучанки,  її
авторські вірші.

13 лютого у МЦБ ім. Л. Забашти відбулася віртуальна панорама до 30-річчя
з дня закінчення виведення військ з Афганістану «Чорні тюльпани війни». У ході
зустрічі  учні  гімназії  №1  імені  Георгія  Вороного  дізналися  про  приводи  та
причини втручання Радянського Союзу у справи Афганістану, про особливості
періодизації перебування обмеженого військового контингенту на території цієї
держави.

14 лютого у МЦБ ім. Л. Забашти відбувся вечір романтичної поезії до Дня
Святого  Валентина  «Кохання  спалахи  незгасні»  спільно  з  Територіальним
центром  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Прилуцької
міської ради, відділенням денного перебування. Гості книгозбірні ознайомилися з
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шедеврами  української  та  світової  літератури,  у  яких  описується  кохання,
переглянули цікаві відеоролики, що демонструють розмаїття людських почуттів.
Молоді  люди  показали  власну  концертну  програму,  а  також обговорили роль
кохання у сучасному житті.

21  лютого  у  МЦБ ім.  Л.  Забашти  відбулась  патріотична  година  до  Дня
Героїв  Небесної  Сотні  «Небесна  Сотня  воїнів  Майдану».  У  ході  заходу
студентська молодь ознайомилась  з  причинами виникнення подій на Майдані,
хронологією  даного  історичного  явища  у  контексті  підйому  національно-
свідомих  настроїв,  а  також  переглянула  документальний  відеоряд  про  героїв
Небесної Сотні. 

23  лютого  у  МЦБ  ім.  Л.Забашти відбулась  зустріч  із  відомим
письменником,  журналістом,  лауреатом  Державної  премії  ім.  Т.Г. Шевченка,
головою НСПУ 2001-2011 р.р. Володимиром Яворівським.

27 лютого в читальній залі Прилуцької міської центральної бібліотеки ім.
Л.Забашти  відбулась  персональна  виставка  Владислава  Готчієва  «Живопис  до
кави». На виставці представлені 24 олійні роботи автора у різних техніках.

27  лютого  в  міській  центральній  бібліотеці  відбулось  щорічне  вручення
літературно-мистецької премії імені Любові Забашти «Квіт папороті»-2018.

Цьогорічним  лауреатом  премії  став  літературознавець,  поет,  прозаїк,
драматург, член НСПУ та НСЖУ письменників України, кандидат педагогічних
наук, доцент, лауреат багатьох престижних премій Олександр Забарний за книгу
«Обриси на серці».

20 березня у МЦБ ім. Л.Забашти відбулася скайп-дискусія із Національним
історико-культурним заповідником «Гетьманська столиця» до 380-річчя від дня
народження  Івана  Мазепи  «Вплив  світоглядних  цінностей  Івана  Мазепи  в
контексті українського державотворення». 

21 березня у МЦБ ім. Л.Забашти  відбулася зустріч-знайомство з молодими
талантами  (до  Всесвітнього  дня  поезії)  «Поетичне  сприйняття  світу  Марії
Анікіної».  Дівчинка  перед  гостями  книгозбірні  продекламувала  свої  поезії,
розповіла  про  роль  поетичного  слова  та  образотворчого  мистецтва  у  своєму
житті,  а  також  відкрила  завісу  таїни  планів  на  власне  творче  майбутнє,
зауваживши,  що бажає  усім  присутнім  впевнено  іти  до  своєї  мети  і  вірити  у
здійснення мрій.

17  квітня  у  МЦБ  ім.  Л.  Забашти  відбулися  екологічні  дискусії  до
Міжнародного дня Землі  «Про що благає нас планета?»,  за  участі  американця
Шона  Кріна,  який  із  жовтня  2018  року  працює  в  Прилуцькій  міській  раді
волонтером Корпусу Миру США в Україні.

20  квітня  у  МЦБ  ім.  Л.  Забашти  відбулось  відкриття  виставки  робіт  із
яєчної  шкаралупи  «Великодній  дивограй»  учнів  ЗОШ  №7.  Юні  відвідувачі
бібліотеки провели невелику екскурсію сторінками українського народознавства.
Найбільше  зацікавились  інформацією  про  значення  пасхального  яйця  в
українських повір’ях та легендах.

7 травня у МЦБ ім. Л.Забашти відбулась презентація книги Ніни Заболотної
«Ожинові ночі». Це друга книга авторки, яка побачила світ завдяки фінансової
підтримки  громадського  руху  Сергія  Коровченка  «Оновлення».  Із  авторкою
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книги спілкувались про будову книги, тематику розділів, роботу над змістом та
естетикою видання.

8 травня у МЦБ ім. Л.Забашти  відбувся історичний журнал (до Дня пам’яті
і примирення) «Про минуле серце пам’ять зберігає». Розповідь ведучої про період
історії  окупації  України  показала  молоді  роль  та  значення  визволення  для
українського народу.

15  травня  в  міській  центральній  бібліотеці  ім.  Л.Забашти  відбулась
виставка  фоторобіт  Юлії  Потіпаки  та  візажиста  Євгенії  Замараєвої
«Метаморфози жіночої краси». На презентації були присутні дівчата, які стали
моделями для візажних та фоторобіт.

У  Всесвітній  день  вишиванки  у  читальній  залі  Прилуцької  міської
бібліотеки імені Любові Забашти було по-особливому піднесено і святково. У цей
день до закладу завітала головна козачка української поезії, чернігівська поетеса,
авторка відомої в Україні і за її межами пісні «Козачка» Надія Галковська.

6 червня у МЦБ ім. Л.Забашти відбувся майстер-клас до Міжнародного дня
друзів «Мій лист розповідає, кого другом я вважаю». У невимушеній атмосфері
на фоні легкої музики діти відобразили на папері свої думки і почуття, якими їм
хотілося поділитися із обраними людьми.

13  червня  у  читальній  залі  Прилуцької  МЦБ  ім.  Л.  Забашти  відбувся
правовий  лекторій  до  Дня  Конституції  України  «Основний  закон  –  запорука
демократії».  Учнівська  молодь  дізналася  про  важливість  дотримання  норм  та
положень  Конституції  громадянами  України  для  стабільного  функціонування
механізмів правової держави.

21  серпня  під  МЦБ  ім.  Л.Забашти  відбулася  вулична-виставка  до  Дня
Незалежності  України  «Україна  хай  квітне  у  долі  століть»  та  відкриття
культурно-інформаційного простору під відкритим небом (бібліо-плейс). Містяни
мали змогу переглянути видання з історії України, про легендарні постаті країни,
про тернистий шлях української нації до незалежності,  національну символіку,
народні традиції та духовну велич держави.

22  серпня  у  МЦБ  ім.  Л.  Забашти  відбулась  зустріч  з  українською
письменницею,  головою  Чернігівської  обласної  організації  НСПУ  Ганною
Арсенич-Баран  до  Дня  Незалежності  України  «Україна  починається  з  тебе».
Відбулася презентація книги «Муська», знайомство із роботою групи «Плекайте
мову», яку веде письменниця в мережі. 

2  вересня  міська  бібліотека  для  дітей  ім.  Павла  Білецького–Носенка  у
середмісті Прилук провела вуличну промо-акцію «Покоління NEXT читає». Юні
прилучани познайомилися з найпопулярнішою дитячою літературою. 

17 вересня у міській бібліотеці для дітей ім. Павла
Білецького–Носенка до Дня міста відбувся літературний
пазл «Яскраві постаті  літературної Прилуччини». Діти
познайомилися з яскравими особистостями поетичного
простору м. Прилук. Більш детально познайомилися з
поетесою Валентиною Грибенко, яка не лише розповіла
про себе та зачитала вірші,  а  й дала поради тим,  хто
пробує себе на творчій ниві.
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24 вересня у Прилуцькій МЦБ ім. Л.Забашти відбулася презентація книги
прилучанки  Ніни  Заболотної  «Десь  за  дощами….»,  виданої  в  межах  проекту
«Світ  жіночими  очима…»  за  сприянням  Чернігівської  ОДА.  Присутні
переглянули буктрейлер на книгу, поспілкувалися з молодою поетесою.

26 вересня у Прилуцькій міській бібліотеці для дітей ім. Павла Білецького–
Носенка  відбувся  майстер-клас  «Круп’яні  випробування».  Під  керівництвом
головного  бібліотекаря  Наталії  Сич  читачі  створювали  картини  з  крупи  та
насіння.

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

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

Традиційним  у  міському  Будинку  культури  стало  проведення  свят  :
«Новорічна ніч», «Шедрий вечір, добрий вечір», різдвяний концерт для ветеранів
праці міста, шоу-програма «Зіркові дуети», обрядове свято - ярмарок «Проводи
Зими – зустріч Весни»,  мітинг -  реквієм з  нагоди ушанування героїв небесної
сотні,  ушанування учасників  бойових дій на території  інших держав,  жіночий
вернісаж «Сузір’я прилучанок», мітинг – реквієм до Дня Чорнобильської трагедії,
9  травня,  обрядове  дійство  «Івана  Купала»,  урочистості  до  Дня  Незалежності
«Славимо  рідну  Україну!»,  урочиста  церемонія  відзначення  кращих  прилучан
«Гордість міста»,  урочистості  до Міжнародного  Дня людей похилого віку та
Дня  ветерана,  урочистості  до  Дня  захисника  України  «Свято  мужності  й
відваги!». 

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

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

«народних»  та  1  «зразковий»,  в  яких  приймає  участь  638  учасників.  Оцінка
роботи творчих колективів – це визнання їх глядачами, участь у різноманітних
конкурсах, фестивалях та їх перемоги.

Так,  у  лютому  народний  театр  хореографічної  мініатюри  «Апломб»
отримав  І,  ІІ  та  ІІІ  місця  в  різних  вікових  категоріях  у  Міжнародному
молодіжному фестивалі «Мистецькі барви» м. Прилуки. Також прийняли участь
у  Міжнародному  фестивалі  –  конкурсі  талантів  «Gold  star  fest»  м.  Київ,  де
здобули  І  та  ІІ  місце  та  подяку  керівнику.  Отримали  ІІ  та  ІІІ  місце  на
Всеукраїнському  відкритому  хореографічному  фестивалі  -  конкурсі  «Свято
танцю» м. Прилуки.

Народний  фольклорний  ансамбль  «Калина»  стали  учасниками  X-го
Всеукраїнського  фольклорно –  етнографічного  фестивалю  «Золоті  ключі»  ім.
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Василя Верховинця в м. Ірпінь,  де отримали диплом ІІІ  ст.,  подяку та медаль
керівнику.  Також  стали  учасниками  Всеукраїнського  фестивалю  –  конкурсу
хорових і  вокальних  колективів   «Українська  пісня  єднає  нас» м.  Маріуполь
Донецької обл., де отримали диплом ІІ ст. у номінації «Ветерани».

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

Народний  театр  «Рампа»  прийняли  участь  у  Всеукраїнському  фестивалі
акторської майстерності ім. М. Яковченка та отримали чотири І місць та два ІІ
місць.

Також  стали  учасниками  обласного  конкурсу  театрального  мистецтва
«Театральна  весна»  м.  Ніжин  (4  -  І  місця,  1-  ІІ  місце,  1-ІІІ  місця);  та  у
Міжрайонному фестивалі сатири та гумору «Сміхлиця – 2019» с. Журавка.

Зразковий музичний театр «Парадокс» прийняли участь у Всеукраїнському
відкритому фестивалі акторської майстерності ім. М. Яковченка м. Прилуки, де
здобули І, ІІ та ІІІ місця.

Театральна  студія  «Фарс»  прийняли  участь  у  обласному  конкурсі
театрального мистецтва «Театральна весна» м. Ніжин , де отримали ІІІ місце.

Народний гурт «Не ждали» стали учасниками мото-рок фестивалі «Небеса»
у м. Гребінка Полтавської обл.

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

Проведено  творчий  вечір  Олександра  Дубовика  «Любов  довжиною  в
життя…» (березень) та Анни Ведмідської «Я вас люблю!» (серпень).

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

Вперше  у  місті,  16  лютого  в  міському  Будинку  культури  відбувся
святковий  концерт  «Золоте  весілля»,  присвячений  Дню  закоханих.  На  свято
запрошені  близько 30 пар,  які  прожили п’ятдесят  і  більше років подружнього
життя. В цей день вони ще раз переживали хвилини хвилювання та згадали, коли
вперше ставали на весільний рушник. Для всіх пар – квіти, подарунки та звучали
пісні їхньої молодості у виконанні артистів міста.

Для молоді проведено заходи:
–  13  квітня  відбувся  Відкритий  регіональний  конкурс  краси  «Прилуцька
красуня». Юні гарні, цілеспрямовані, вродливі і талановиті дівчата від 16 до 24
років мали змогу поборотися за титул «Прилуцька красуня – 2019». Учасницями
стали дівчата з гуманітарно-педагогічного коледжу, агротехнічного коледжу та
шкіл міста.
–  1  травня  на  сцені  МБК  відбулася  молодіжна  вечірка  «ПозитиFF…  party
ВЕСНА». Свято створили гурти «Не ждали», «BROADWAY», «Тритон», театр
вогню та світла «Агній», джаз бенд та гості з міст Пирятин, Ніжин, Ладана. В
програмі: найвідоміші хіти, власні пісні, хіти у власних обробках, музика на будь
який  смак  і  тільки  в  живому  виконанні.  Виконуючи  функцію  організації
культурного дозвілля МБК за І півріччя 2019 року проведено близько 180 заходів.
Організовано фестивалі:
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З  7  по  10  лютого  2019  року  в  МБК  пройшов  ХVIIІ  Міжнародний
молодіжний фестиваль «Мистецькі барви». На фестиваль зібралося близько 1000
конкурсантів з різних куточків України та з Республіки Білорусь.

4  травня  відбувся  Всеукраїнський  фестиваль  хореографічного  мистецтва
“СВЯТО ТАНЦЮ”. На свято завітали справжні любителі хореографії з м. Ічня,
смт. Варва, Срібне, сел Прилуцького, Куликівського р-ну та місцеві колективи з
школи  мистецтв,  ЦТДЮ  та  міського  Будинку  культури.  Учасники  отримали
дипломи за участь, статуетки та подарунки.

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

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

24  серпня  в  рамках  святкування  Дня
Незалежності України, організовано фестиваль
патріотичної  пісні  «Ми –  українці!».  Учасниками фестивалю стали вихованці
школи мистецтв,  музичної  школи,  ЦТДЮ та міського Будинку культури,   які
отримали диплом за участь та статуетку.

21 вересня, в рамках Воздвиженського ярмарку,  пройшов Всеукраїнський
відкритий  фольклорний  фестиваль  «Співоче  поле»,  який  щорічно  збирає
колективи  з  різних  міст,  сіл,  районів  і  областей  учасників  різного  віку,  що
дарують  всім  прилучанам  та  гостям  нашого  міста  свою  творчість.  Учасники
отримали диплом за участь, статуетку та коровай.

Касові  видатки  загального  фонду  по  Прилуцькому  міському  Будинку
культури за 9 місяців 2019 року складають  3 446 980,66 грн.

Надійшло  коштів,  отриманих  як  плата  за  послуги,  на  загальну  суму
135  499,13  грн.  (в  т.ч.  за  послуги,  що  надаються  бюджетними  організаціями
згідно  з  їх  основною  діяльністю  —  114  546,43  грн.,  від  оренди  майна  —
20 952,70 грн.).

Надійшло коштів,  отриманих за  іншими джерелами власних надходжень
(благодійні внески та дарунки) — 463 460,55 грн. (16 955,55 грн. – в грошовій
формі від фізичних осіб). 

Оприбутковано  благодійну  допомогу  в  натуральній  формі  на  суму  –
446  505  грн.  (8000  грн.  кондиціонер  Osaca  від  ФОП Федоренко  О.Г.,  від  БФ
“Надія Сіверщини”: стіл для настільного тенісу 2 шт. – 21 474 грн.,  комплект
музичної  апаратури – 21 999 грн.,  лавка паркова 4 шт. – 16 192 грн.,  ігровий
комплекс “Кораблик” – 322960 грн., спортивна станція – 55880 грн.).
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За рахунок коштів загального фонду придбано матеріальних цінностей на
суму 199787,91 грн.: (доводчики 2 шт. – 1154 грн., бездротові передавачі 5 шт. –
5050 грн.,  системний блок – 5900  грн.,  ЛЕД прожектори 6 шт.  –  25264 грн.,
конвектори 2  шт.  –  4825 грн.,  ламповий модуль 2 шт.  –  11900 грн.,  пристрій
безперебійного живлення 2 шт. – 2598 грн., фанера 68 листів – 74800 грн., голова
поворотна ВЕАМ – 6 шт. – 35880 грн., задвижки 2 шт. – 6472,20 грн., будівельні
матеріали  та  фарба  –  10523,71  грн.,  афіші  та  табличка  –  2446  грн.,  крани  –
3475 грн.,  дзеркало – 734 грн.,  канцтовари – 4966 грн.,  комплект для монтажу
кондиціонера – 3800 грн.).

Також за кошти загального фонду виконано поточний ремонт східців на
суму 4740 грн. За рахунок коштів загального та спеціального фондів виконано
поточний ремонт лавок на суму – 46 125,47 грн., в т.ч. роботи – 35 586,47 грн.  та
матеріали (підлокітники та рейки) – 10 539 грн.

За інші кошти спеціального фонду придбано основних засобів на загальну
суму 186 734 грн.  (в  т.ч.  за  депутатські  кошти на суму 49 820 грн.  придбано
атракціони (батут,  дитячі  вело-  та  електромобілі  4  шт.),  цифровий мікшерний
пульт – 83 777 грн. та музичні інструменти – тенор-тромбон 2 шт. – 26 497 грн,
електрогітару – 12 360 грн., комбопідсилювач – 14 280 грн.).

За рахунок коштів спеціального фонду придбано матеріальних цінностей на
суму – 12 417,66грн. (зарядний пристрій, акумулятор 2 шт. – 2805 грн., квитки
10000  шт.  –  1020  грн.,  фарба,  щітки  –  1182,66  грн.,  підлокітники  80  шт.  –
3640 грн. (для поточного ремонту лавок),  електролічильники 2 шт. – 3770 грн.).

За кошти благодійного фонду придбано матеріальних цінностей на суму
18078,99 грн. (в т.ч. металогалогенні лампи 6 шт. – 8700 грн., бетонні секції та
стовп – 1640 грн., фарбу для дерев – 839,99 грн., рейки 280 шт. – 6899,00 грн. (для
поточного ремонту лавок)).

Житлово-комунальне господарство 

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

Створюються  умови  для  більш  широкого  залучення  населення  до
управління та утримання житлового фонду шляхом проведення роз'яснювальної
роботи  серед  населення  щодо  створення  об'єднань  співвласників
багатоквартирних житлових будинків.

В  міській  раді  в  управлінні  житлово-комунального
господарства  призначена відповідальна особа по створенню
та  функціонуванню  об’єднань  співвласників
багатоквартирних будинків.В місті станом на 01.10.2019 року
створено  51  об'єднань  співвласників  багатоквартирних
будинків. 
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Управління ЖКГ здійснює регулювання взаємовідносин по виробництву і
реалізації житлово-комунальних послуг, розвиває систему надання даного виду
послуг  на  конкурсній  основі,  бореться  за  підвищення  платоспроможності
підприємств житлово-комунального господарства та забезпечення їх беззбиткової
діяльності шляхом впровадження економічно обґрунтованих тарифів та зниження
собівартості послуг за рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій.

З  метою  поліпшення  технічного  стану  водопровідно-
каналізаційного  господарства,  централізованого  теплопостачання,  згідно
плану  капітального  ремонту  по  цехам  комунального  підприємства
“Прилукитепловодопостачання” за  9  місяців  2019  року  було  виконано
капітального та поточного ремонту на суму   3248,8 тис. грн.  

По дільниці теплопостачання:
 З початку 2019 р. виконано заміну  690 метрів теплових мереж.  Вартість робіт

346,2 тис. грн. 
 Виконані  роботи  по  облаштуванню  засобами  дистанційної  передачі  даних

комерційні вузли обліку природного газу на 7 котельнях, виконана проектно-
кошторисна документація  на 23 котельні. Вартість робіт  841,3 тис. грн.

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

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

 Виконаний  ремонт  котельні  по  вул.  1  Травня  73А   загальною  вартістю
67,5 тис. грн.

 Виконана заміна теплових лічильників в  5 житлових будинках на загальну
суму 78,45 тис. грн.  

По дільниці водопостачання:
 З початку 2019 року виконано заміну 149 м  водопровідних  мереж.

Вартість робіт  7,5 тис. грн. 
 Встановлено  насос  на  свердловину  №12  по  вул.  Боброва.  Вартість  робіт

84,032 тис. грн.
 Встановлено насос на свердловину в/ м №12. Вартість робіт 75,6 тис. грн.
 Встановлено  огородження території   водоканалу  (130  метрів)   та  виконано

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

робіт 16,24 тис. грн.

По дільниці водовідведення:
З  початку  2019  року  виконано  заміну  17,5  м  каналізаційних  мереж.

Вартість робіт 15,7 тис. грн. 
 Встановлено огородження території очисних споруд протяжністю 130 метрів.

Вартість виконаних робіт становить 15,4 тис. грн.
 Встановлено  насос  на  КНС  №1  по  вул.  Дружби  Народів.  Вартість  робіт

307,8 тис. грн.
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 Виконано ремонт покрівлі на КНС №12 очисних споруд 138 кв. м. на загальну
суму 28,88 тис. грн.

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  01.10.2019  року  на  обслуговуванні  перебуває  263  житлових
будинків,  загальною  площею  515,7  тис.кв.м.  Число  абонентів  складає  10002.
Рівень оплати мешканцями за послуги, що надаються, станом на 01.10.2019 року
складає  85,1%.  Загальна  кількість  працюючих  на  підприємстві  складає  133
чоловік.

Станом на 01.10.2019 року виконано такі роботи:
 ремонт м’якої покрівлі – на 35-ти житлових будинках; 
 ремонт шиферної покрівлі на 12-ти будинках;
 ремонт вимощення виконано біля 5-ох будинків; 
 ремонт входу у підвальні приміщення у 12-ти будинках;
 ремонт тамбурів, козирків у 18-ти будинках; 
 ремонт 32 під'їздів у житлових будинках; 
 фарбування зовнішніх газопроводів на 9-ти житлових будинках; 
 ремонт системи ливневого водовідведення на 11-ти будинках;
 ремонт систем електрозабезпечення 247 будинків; 
 перевірено 29812 димових та вентиляційних каналів, згідно існуючих графіків,
у 227 будинках; 
 ремонт вхідних дверей у 13-ти під'їздах; 
 ремонт східців у 7-ми будинках;
 ремонт оголовків димовентиляційних каналів на 12-ти будинках; 
 ремонт лавочок біля 15-ти будинків; 
 роботи  по  косінню  газонного  покриття  на  352112  кв.м.  прибудинкової
території. 

Виконуються  роботи  по  складанню  актів  з  комплексної  підготовки
житлового  фонду  до  осінньо-зимового  періоду,  проведено  роботи  з
гідровипробування  85%  житлового  фонду,  що  перебуває  на  обслуговування
підприємства.

Комунальне підприємство “Послуга” за 9 місяців 2019  року працювало
над поліпшенням якості послуг, що надаються.

   З 01.01.2019 р. по 30.09.2019р.  перезаключено договорів на вивіз сміття з
мешканцями міста в кількості 20201, кількість споживачів житлово-комунальних
послуг 43889 чоловік. Заключено 149 договорів на вивіз ТПВ з підприємствами
та організаціями міста.

За 9 місяців 2019 року підприємство надало послуги по благоустрою міста:
 вивіз вуличного сміття та захоронення – 1462,3 тис. грн.;
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 розчистка вулиць міста від снігу,землі та листя – 717,4 тис. грн.;
 посипання  ПСС – 15,1 тис. грн.;
 завантаження та перевезення ПСС – 12,5 тис. грн.;                       
 використано ПСС – 307,4тонн – 57,4 тис. грн.;
 поливання вулиць міста солоною водою – 73,4 тис. грн.;
 ручне прибирання вулиць міста – 2301,7 тис. грн.;
 ліквідація стихійних сміттєзвалищ (36шт.) – 56,8 тис. грн.;
 роботи малярні – 58,4 тис. грн.;
 обслуговування каналізаційної системи і системи водостоків – 49,8 тис. грн.

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

   Комунальним  підприємством  “Міськсвітло” проведено  заміну
електричних  ламп  по  вулицях  міста  в  кількості   2188   шт.  на  світлофорних
об’єктах  1683  шт.  На  освітлення  вулиць  міста  використано  583598  кВт/год
електроенергії, на світлофорних об’єктах 31572 кВт/год.

Модернізація  зовнішнього  освітлення:  вул.  Молодіжна,  вул.  Спартака,
вул.  Б.Носенка  (над  яром  та  під  яром),  вул.  Ярмаркова  біля  гаражів,
пров.  Михайлівський,  вул.  Лохвицька,  вул.  Ладанська,  вул.  Земська  (від
вул. 1 Травня до залізничного полотна), територія ЗОШ I-III ст.№9, Парк жертвам
фашизму,  Парк  О.Кошового,  вул.  Шкоропада,  вул.  Шарапівська,  3-й  пров.
Гоголя, вул. Ю.Коптєва, вул. Гоголя, пров. Котляревського, 2-й пров. Пушкіна,
вул.  Квітнева,  вул.  Житня  (від  вул.  Костянтинівської  до  вул.  Богунського),
вул.  Міхновського,  1-й  пров.  Боброва,  2-й  пров.  Боброва,  вул.  Герцена,
пров. Волошинівський, 2-й пров. 1 Травня, вул. Б.Носенка (дитячий майданчик),
вул.  Житня  (від  вул.  Костянтинівської  до  1-го  пров.  Коцюбинського,
пров.  Іподромний,  пров.  Оранжерейний,  1-й  пров.  Чернігівський,  2-й  пров.
Чернігівський, пров. Ніжинський, вул. Толстого, вул. І.Мазепи, вул. Маркевича,
пр. Р.Горленків, вул. Лісовська, в/м № 12 солдатська казарма №12/45, війскова
котельня №12/140, в/м №12 від буд. №148 до буд. №151, в/м №12 від буд. №151
до  буд.  №81,  пров.  П.Орлика,  вул.  Волошинівська,  пров.  Північний,  пров.  5
Грудня, пров. Житній. 

Проведено  ремонт  та  заміна  лічильників  щитів  обліку  зовнішнього
освітлення  в  кількості  84  штук.  Проведено  обслуговування  та  ремонт
світлофорних об’єктів по місту, ревізію та чистку контролерів на світлофорних
об’єктах. Проведені ремонтні роботи на Центральній площі. 

Розкряжовані  повалені  дерева  в  кількості  72  штук,  видалено  аварійні  та
сухостійні  дерева в кількості  266 штук.  Проведено санітарну обрізку дерев та
кущів  на  Центральному  кладовищі,  на  кладовищі  в  районі  магазину  №3,  по
вул. Гвардійській, вул. Київській,  вул. Ю.Коптєва, в парку Т.Г.Шевченка.

В  зоні  відпочинку  біля  р.  Удай  здійснювалася  зрізка  кущів,  кронування
дерев, косіння трави.
            Встановлені світлофорні об’єкти по вул. Гвардійській, вул. 1 Травня та  по
вул. Київській (біля магазину “Ерудит”).
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Участь в грантових проектах і програмах

Постійно здійснюється робота щодо участі міста в проєктах міжнародної
технічної  допомоги,  вивчення  вітчизняного  та  зарубіжного  досвіду  у  сфері
муніципального управління, створення позитивного іміджу міста.

Місто  Прилуки  у  2017-2019  рр.  було  учасником  грантового  проєкту
«Активізація  малого  та  середнього  бізнесу  в  прикордонних  регіонах  України-
Білорусі»  по  Програмі  транскордонного  співробітництва  країн  Східного
партнерства (EaPTC),  що фінансується за  рахунок Європейського Союзу  через
Німецьке  Товариство  міжнародного  співробітництва  (Deutsche  Gesellschaft  für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). Метою проєкту є підвищення ділової
співпраці,  комерційних  можливостей,  розвиток  інфраструктури  підтримки
бізнесу  в  прикордонних  регіонах  України  та  Білорусі.  Одним  із  результатів
грантового проєкту в м. Прилуки є створення Центру транскордонної співпраці,
який сприяє активізації транскордонного співробітництва з Республікою Білорусь
та  іншими  Центрами  транскордонного  співробітництва  в  Україні.  У  рамках
фінальної  конференції  «Потенціал  та  можливості  транскордонного
співробітництва»  відбулося  підписання  Меморандуму  про  розвиток
транскордонного співробітництва у сфері розвитку малого і середнього бізнесу
міст  прикордонних  територій  та  підтримки  Центрів  транскордонного
співробітництва між містами-партнерами грантового проєкту.

У 2019 році  у  рамках Програми кредитування заходів  енергозбереження
Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) з метою реалізації проєкту
«Підвищення енергоефективності  об’єктів  бюджетної  сфери (освітні  навчальні
заклади)  та  системи  зовнішнього  освітлення  м.  Прилуки»  проведено  тендерні
процедури та визначено переможця у тендерній закупівлі на капітальний ремонт
мереж  зовнішнього  освітлення.  Проєктом  передбачено  впровадження  низки
енергоефективних заходів у трьох навчальних закладах та часткову модернізацію
вуличного освітлення у місті Прилуки.

Місто  є  учасником-підписантом  ініціативи  ЄС  «Мери  за  економічне
зростання» (M4EG), мета якої – сприяти розвитку потенціалу місцевих органів
влади  країн  Східного  партнерства  в  стимулюванні  економічного  зростання,
підвищення  рівня  зайнятості,  забезпечення  участі  громадян  в  економічних,
соціальних і  культурних процесах  на  місцевому рівні,  а  також підвищення  їх
добробуту. Загальна кількість підписантів по Україні — 130. 

У 2019 році План місцевого економічного розвитку м. Прилуки позитивно
оцінений  експертами  Світового  Банку  і  місто  отримало  статус  діючого  члена
ініціативи.

Прилуки  є  частиною  ініціативи  Угода  мерів,  започаткованої  ЄС,  котра
охоплює  місцеві  та  регіональні  органи  влади,  які  беруть  на  себе  добровільні
зобов’язання  підвищувати  енергоефективність  та  нарощувати  використання
відновлювальних джерел енергії на своїх територіях.

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

З  червня  по  вересень  поточного  року,  в  рамках  реалізації  проєкту
ЄС/ПРООН  «Об’єднання  співвласників  будинків  для  впровадження  сталих
енергоефективних рішень» (HOUSES), відбулись три випуски Літної  школи по
створенню  об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків  у  м.  Прилуки.
Участь у Літній школі взяли близько 20 ініціативних груп по створенню ОСББ та
у результаті створено 3 ОСББ в місті Прилуки.

З  метою  покращення  якості  надання  адміністративних  послуг  для
населення міста Прилуки подано заявку на участь у  четвертому раунді відбору
учасників  Фази  Впровадження  Програми  «U-LEAD  з  Європою»  в  частині
створення/модернізації центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Місто
пройшло відбір та у вересні відбувся візит представників Програми до громади з
метою визначення подальших заходів модернізації ЦНАП.

Задля  вивчення  передових  муніципальних  практик  представники
структурних  підрозділів  міської  ради,  громадських  організацій,  культурних  та
освітніх установ постійно беруть участь у семінарах, тренінгах, конференціях, що
організовуються за участі міжнародних донорських організацій.

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

Інвестиційна діяльність та інноваційний розвиток

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

Актуалізовано  та  надіслано  інформацію  щодо  земельних  ділянок,  що
розміщуються  по  вул.  Індустріальній  та  вул.  Козача,  до  Департаменту
економічного  розвитку  облдержадміністрації  з  метою  розміщення  на
інтерактивній інвестиційній карті Чернігівської області. 

Рішенням міської ради № 5 від 25 січня 2019 виділено фінансування в сумі
67  тис.  грн.  для  проведення  робіт  з  землеустрою  на  земельних  ділянках
орієнтовною площею 8 Га та 3 Га по вул. Дружби Народів, та земельній ділянці
орієнтовною  площею  до  0,5  Га,  що  межує  з  земельною  ділянкою  по
вул. Індустріальна.

Також відповідно до Генерального плану в м. Прилуки розпочато роботу
щодо  обстеження  земельних  ділянок  промислового  призначення  площею  від
0,5 га для подальшого пропонування їх інвесторам.
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Рішенням міської ради №26 від 30 серпня 2019 року затверджено Порядок
продажу  земельних  ділянок  комунальної  власності  або  прав  на  них  на
конкурентних засадах (земельних торгах) у місті Прилуки

Генеральним  планом  міста  Прилуки,  що  був  затверджений  рішенням
міської  ради у  2017 році,  передбачено будівництво  південно-західного  обходу
(автомобільної  об’їзної  дороги).  Відповідно  до  міської  цільової  програми
“Фінансування  розробки  схем  та  проектних  рішень  масового  застосування  на
2017-2019  роки  м.Прилуки”  виконуються  роботи  по  виготовленню  проектно-
кошторисної  документації.  Перший  етап  проектних  робіт  (стадія  ТЕО)  буде
завершено у 4 кварталі поточного року.

Створення  південно-західного  обходу  (автомобільної  об’їзної  дороги)
сприятиме  покращенню  логістики  у  регіоні,  створенню  та  розбудові
промислового й сільськогосподарського потенціалу території. 

З  метою  відновлення  та  оздоровлення  русла  річки  Удай  виготовлено
проектно-кошторисну документацію на проект “Будівництво інженерних споруд
та благоустрій (поліпшення технічного стану) річки Удай в межах м. Прилуки”. 

З метою напрацювання заходів щодо муніципального маркетингу у червні
поточного року організовано презентації-обговорення щодо розробки бренду та
підготовки  промоційних роликів  про  місто.  Здійснено  актуалізацію  матеріалів
інвестиційного паспорту міста на двох мовах, що розміщений на сайті міста.

У  вересні  поточного  року  делегація  міста  Прилуки  на  чолі  з  міським
головою  відвідала  місто-побратим  Остроленка,  Республіка  Польша.  Метою
поїздки  було  вивчення  та  обмін  досвідом  у  сфері  житлово-комунального
господарства,  ознайомлення  з  роботою  комунальних  підприємств  польського
міста. 

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери

Проблеми,  які  стримують  економічне  зростання та  впливають  на
стабілізаційні процеси в господарському комплексі міста: 

 залежність  підприємств  міста  від  кон'юнктури  зовнішніх  ринків  (легка
промисловість,  машинобудування,  нафтоперероблення  та  хімічна
промисловість);

 значний дисбаланс між попитом та пропозиціями на ринку праці, наявність
тіньової зайнятості; 

 неналежне оформлення трудових відносин; 
 зменшення споживчого попиту населення;
 подорожчання послуг фінансово-кредитних та комунальних установ;
 подорожчання вартості  енергоносіїв;
формування  нерівних  умов  для  ведення  господарської  діяльності  у

легальному та тіньовому секторах економіки;
 наявність  диспропорції  між  професійно-кваліфікаційним  складом

безробітних та потребами роботодавців;
 дефіцит представників робочих професій на ринку праці, невідповідність

можливостей  підготовки  у  професійно-технічних  навчальних  закладах  міста
робітничих кадрів потребам ринку праці міста;
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 трудова  міграція  з  міста  висококваліфікованих  та  перспективних
працівників.

Проблеми  у  соціальній  та  гуманітарній  сферах міста  спричиняє
обмеженість   фінансування  бюджетних  галузей  з  метою  їх  утримання  та
розвитку. Проблемними питаннями залишаються:

  нестача  у  фінансуванні  галузі  культури   на  передплату  періодичних
видань у  бібліотеках міста,  на  проведення  великомасштабних загальноміських
заходів,  участь  у  фестивалях  та  конкурсах  різних  рівнів,  на  зміцнення
матеріально-технічної бази;

 недостатня  оснащеність  сучасною  медичною  апаратурою  медичних
закладів;  недофінансування  медичних  закладів  на  придбання  медичних
препаратів;

 недостатня кількість спортивних майданчиків;
 невисокий відсоток залучення населення до занять спортом;
 недостатньо розвинена інфраструктура обслуговування туристичної галузі;
 наявність  соціально-негативних  явищ  (наркоманія,  алкоголізм,  сімейне

насильство,  безпритульність,  жебрацтво,  бродяжництво,  соціальне  сирітство,
злочинність та правопорушення);

 зниження  духовного,  культурного,  інтелектуального  рівня  населення,
знецінення моральних принципів,  руйнування життєвих орієнтирів;

 високий рівень захворюваності, смертності серед населення міста;
 відсутність хоспісу;  
 відсутність стаціонару для обслуговування одиноких людей похилого віку;
 недостатнє  фінансування  на  утримання  пам’яток  історії,  культури  та

архітектури;
 відсутність  „соціального"  житла  для  соціально  незахищених  верств

населення;
 депопуляція населення;
 відсутність "унікальних пропозицій" для туристів та туристичних фірм, які

цілеспрямовано працюють на в’їздний туризм до міста.

Проблемними питаннями в галузі освіти міста залишаються:
 реконструкція  приміщення  за  адресою:  вулиця  Іванівська,  57А  під

дошкільний навчальний заклад;
 введення в експлуатацію ІІ  корпусу гімназії №1 імені Георгія Вороного по

вул. Київській 190;
 недостатнє фінансування галузі на покриття першочергових витрат;
 збереження існуючої мережі закладів загальної середньої освіти міста та

формування оптимальної наповнюваності класів;
 застаріле  технологічне обладнання харчоблоків та окремих котелень;
 застарілі  засоби освітлення; 
 незадовільний стан покрівель  та вікон в окремих закладах освіти;
 незадовільний стан мереж теплопостачання;
 незадовільний стан мереж електропостачання.
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Основними проблемами житлово-комунального господарства міста є:        
 застарілий  технічний  стан  підприємств  житлово-комунального

господарства  міста,  можливості  оновлення їх  основних фондів  не відповідають
потребам,

 постійне зростання вартості енергоресурсів (паливно-мастильні матеріали,
газ, електроенергія), послуг сторонніх організацій;

 несвоєчасна  оплата  за  надані  послуги  різними  категоріями  (підприємці,
підприємства, населення, тощо);

 обмежене фінансування капітального ремонту житлових будинків.

РОЗДІЛ ІІ. Цілі та пріоритети
економічного і соціального розвитку у 2020 році

Головна мета розвитку міста Прилуки у 2020 році -  покращення якості
життя мешканців міста  через  забезпечення сталого економічного,  соціального,
екологічного і культурного розвитку міста.

Пріоритетні напрями щодо забезпечення досягнення поставленої мети є:
 підвищення  темпів  розвитку  економіки,  підвищення  рівня  зайнятості
населення, зростання заробітної плати;
 створення  умов  для  відкриття  у  місті  нових  виробництв,  модернізації  та
розвитку існуючих підприємств;
 сприяння реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність задля під-
вищення рівня і якості життя, подолання безробіття;
 створення  сприятливого  середовища  для зростання  обсягу  інвестицій  в
міську інфраструктуру за рахунок різних джерел фінансування, запровадження
енергозберігаючих технологій;
 залучення  державних,  інвестиційних  коштів  та  ресурсів  міжнародних
фінансових організацій для реалізації інфраструктурних проектів;
 сприяння  з  боку  міської  влади  діяльності  соціально-відповідальних
представників бізнесу;
 розвиток  професійної  освіти   відповідно  до  потреб  регіонального  ринку
праці;
 ефективне  функціонування  житлово-комунального  господарства  міста  для
задоволення  потреб  населення  і  господарського  комплексу  міста  в  житлово-
комунальних  послугах  відповідно  до  встановлених  нормативів  і  національних
стандартів,  розвиток конкурентного середовища і ринку послуг;
 продовження будівництва (реконструкції) об’єктів житлово-комунального та
соціального призначення, впровадження енергозберігаючих технологій;
 модернізація  систем  забезпечення  життєдіяльності  міста  відповідно  до
сучасних  технологічних  та  екологічних  вимог  з  урахуванням  потреб  людей  з
обмеженими фізичними можливостями;
 підвищення енергоефективності в установах державної, комунальної  сфери
та ОСББ;
 забезпечення  задоволення  потреб  населення  у  високоякісних  товарах  та
послугах за доступними цінами;
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 створення  сприятливих  умов  на  принципах  вільної  конкуренції  для
забезпечення  потреб  міського  господарства  і  населення  міста  у  пасажирських
перевезеннях   транспортом  загального  користування,  розвитку  транспортної
інфраструктури міста;
 збереження соціальної спрямованості бюджету,  забезпечення ефективного
фінансування  діяльності  установ  бюджетної  сфери  в  межах  встановлених
бюджетних видатків;
 формування  конкурентоспроможної  туристичної  галузі,  розширення
можливостей доступу населення до культурних надбань;
 ефективна реалізація державної політики щодо сім'ї, дітей та молоді у місті;
 підвищення  якості  надання  освітніх  послуг  шляхом  впровадження  вимог
нового законодавства про освіту, реалізація Концепції національно-патріотичного
виховання  дітей  і  молоді,  що  відповідає   нагальним  вимогам  і  викликам
сучасності,  та  має   закласти підвалини для формування свідомості  нинішніх і
прийдешніх  поколінь,  які  розглядатимуть  державу  як  запоруку  власного
особистісного розвитку;
 скорочення  бюджетних  видатків  через  запровадження  енергозберігаючих
технологій;
 збереження  соціальної  спрямованості  при  формуванні  видатків  освітньої
галузі,  забезпечення фінансування закладів освіти міста відповідно до державних
соціальних  гарантій та  норм і нормативів, визначених чинним законодавством;
 забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти міста у відповідності до
вимог чинного законодавства;
 забезпечення стабільного функціонування галузі охорони здоров’я та освіти
з  метою  надання  якісних  та  конкурентоспроможних  послуг.  Покращення
матеріально-технічного стану закладів освіти та охорони здоров'я, в тому числі за
рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством;
 продовження  реформування  медичної  галузі  міста  відповідно  до  чинного
законодавства,  головною  метою  якого  є  поліпшення  здоров’я  населення,
наближення медичної  допомоги до населення та забезпечення рівного доступу
всіх громадян до медичних послуг належної якості;
 реалізація Державних і місцевих програм в галузі охорони здоров’я;
 визначення  ПМСД  як  пріоритетної,  так  як  80%  проблем  із  здоров’ям
пацієнтів вирішується на первинному рівні, що менше затратний ніж вторинний
рівень;
 оптимізація  ліжкового  фонду  закладів  охорони  здоров’я  відповідно  до
потреб населення;
 підвищення  рівня  імунізації  населення  (особливо  дитячого)  з  метою
зниження рівня захворюваності на керовані інфекції;
 підвищення якості проведення профілактичних оглядів населення, особливо
осіб працездатного віку, з метою виявлення захворювань на ранніх стадіях;
 проведення  широкомасштабних  інформаційних  заходів  з  питань
профілактики  та  раннього  виявлення  захворювань;  пропагування  здорового
способу життя;
 залучення  всіх  верств  населення  міста  до  регулярних  занять  фізичною
культурою і спортом, формування здорового способу життя; 
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 покращення якості  надання  соціальних послуг  і  забезпечення  соціального
захисту  мешканців  міста, сімей  учасників  антитерористичної  операції  та
внутрішньо переміщених осіб; 
 підвищення якості культурного життя населення;
 забезпечення  охорони  навколишнього  природного  середовища,
раціонального  поводження  з  відходами,  забезпечення  екологічної  рівноваги  в
місті.

РОЗДІЛ ІІI. Забезпечення макроекономічної стабільності та
підвищення конкурентоспроможності економіки

3.1. Бюджетна політика

 Головна  мета на  2020 рік:  проведення  ефективної  податково-бюджетної
політики  у  відповідності  до  Бюджетного  та  Податкового  кодексів,  Закону
України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

Пріоритет 1. Збільшення інвестиційної складової місцевих бюджетів.
Заходи з реалізації пріоритету:

 проведення  заходів  щодо  наповнення  міського  бюджету,  вишукання
додаткових джерел надходження до нього, у тому числі за рахунок детінізації
економіки, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів;
 наповнення доходної частини бюджету розвитку, у тому числі за рахунок
збільшення  кількості  проданих  земельних  ділянок  несільськогосподарського
призначення порівняно з базовими роками;
 забезпечення  надходжень  фінансових  ресурсів,  необхідних  для
комплексного соціально-економічного розвитку міста;
 забезпечення  фінансування  заходів  з  проведення  нової  грошової  оцінки
землі.

Пріоритет 2. Збереження соціальної спрямованості бюджету,  забезпечення
ефективного  фінансування  діяльності  установ  бюджетної  сфери  у  межах
встановлених бюджетних видатків. 

Заходи з реалізації пріоритету:
 забезпечення планування доходів та видатків на основі реальних прогнозних
економічних показників розвитку міста;
 забезпечення  фінансування  установ  і  організацій  бюджетної  сфери  міста
відповідно до державних соціальних гарантій та діючих норм і нормативів;
 забезпечення  першочергового  направлення  коштів  на  фінансування
захищених статей видатків при збалансованому підході до фінансування інших та
капітальних видатків.
      

Пріоритет 3. Підвищення якості управління бюджетними коштами.
Заходи з реалізації пріоритету:

 здійснення дієвого фінансового контролю;
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 посилення  контролю  та  підвищення  відповідальності  розпорядників
бюджетних коштів за взяті бюджетні зобов'язання;
 ефективне проведення публічних закупівель.
                                                                 Відповідальні виконавці: 

фінансове  управління  міської  ради,
Прилуцьке  управління  ГУ  ДФС  у
Чернігівській  області,  Центр  підтримки
підприємництва,  відділ  адміністративних
послуг  міської  ради,  відділ  комунальної
власності  міської  ради,  управління
містобудування  та  архітектури  міської
ради,  Прилуцьке  УДКСУ  Чернігівської
області.

Очікувані результати:
 забезпечення  здійснення  бюджетного  процесу  в  межах  чинного
законодавства України;
 збільшення інвестиційної складової міського бюджету шляхом збільшення
власних  доходів  за  рахунок  вишукання  додаткових  джерел  надходжень,
дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів;
 забезпечення  фінансування  видатків  міського  бюджету  зі  збереженням
існуючої мережі бюджетних установ відповідно до соціальних стандартів;
 досягнення оптимального та збалансованого розподілу фінансових ресурсів
області із збереженням соціальної спрямованості бюджетних коштів;
 підвищення ефективності та прозорості витрачання бюджетних коштів.
                                                             

3.2. Розвиток підприємництва та удосконалення системи надання
адміністративних послуг

Головна  мета  на  2020  рік:  Забезпечення  сталого  розвитку  м.  Прилуки
шляхом формування сприятливих умов для зростання потенціалу початкового,
середнього та малого підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності
та внеску у вирішення соціально-економічних завдань міста, сприяння реалізації
прав громадян на підприємницьку діяльність задля підвищення рівня та якості
життя,  подолання  безробіття;  покращення  якості  надання  адміністративних
послуг.

Пріоритет  1.  Удосконалення  порядку  розробки,  затвердження  та
відстеження регуляторних актів.

Заходи з реалізації пріоритету:
 підготовка  проектів  регуляторних  актів  з  актуальних  питань  у  сфері
підприємництва  відповідно  до  Закону  України  "Про  засади  державної
регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності"  та  погодження  в
обов’язковому  порядку  з  територіальним  відділенням  Антимонопольного
комітету України проектів рішень, які можуть вплинути на конкуренцію;
 систематичне  оприлюднення  інформації  про  здійснення  регуляторної
діяльності через ЗМІ та веб-сайт та веб – портал міської ради;
 залучення  представників  підприємницьких  структур  та  громадських
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організацій  до  розробки  та  обговорення  проектів  нормативних  актів  з  питань
підприємництва.

Пріоритет  2.  Створення  умов  для  пріоритетного  розвитку  малого  та
середнього  підприємництва  шляхом  розвитку  інфраструктури  підтримки
підприємництва,  стимулювання  створення,  розвитку  та  просування  місцевих
брендів,  підтримка  та  стимулювання  виробництва  продукції  суб’єктами
господарювання на експорт. 

Заходи з реалізації пріоритету:
 сприяння  розвитку  мережі  громадських  та  професійних  об'єднань
підприємців, діяльність яких направлена на захист інтересів малого бізнесу;
 розширення повноважень Центру підтримки підприємництва;
 продовження  співпраці  з  державною  організацією  "Регіональний  фонд
підтримки  підприємництва"   щодо  створення  сприятливих  умов  для  розвитку
підприємництва  в  м.  Прилуки   шляхом  фінансової  підтримки  інвестиційних
проектів суб’єктів підприємницької діяльності міста;
 продовження  роботи  міської  координаційної  ради  з  питань   розвитку
підприємництва;
 продовження  роботи  офіційного  веб-порталу  міста  www.pryluky.org.
рубрики "Центр підтримки підприємництва" та доповнення інформацією власної
сторінки  на  Facebook,  створення  рубрикі  на  офіційному  сайті  Міської  ради
pryluky.cg.gov.ua
 проведення круглих столів, конференцій, зустрічей за участю представників
органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, дозвільних органів
та  суб’єктів  господарювання  з  метою  обміну  інформацією,  обговорення  та
вирішення актуальних  питань розвитку бізнесу;   
 пошук нових форм фінансової та матеріально-технічної підтримки суб’єктів
підприємницької діяльності;
 сприяння просуванню продукції товаровиробників міста на нові міжнародні
ринки;
 співпраця з Чернігівською регіональною торгово-промисловою палатою та
Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області;
 проведення  навчальних  семінарів-тренінгів  для  підприємців  з  питань
пенсійного забезпечення, приватизації, оренди комунального майна тощо;
 надання  практичної  допомоги  у  відкритті  власної  справи,  формування
навичок ведення бізнесу;
 спільна робота влади та об'єднань підприємців над створенням сприятливого
бізнес-клімату;
 забезпечення  постійного  дієвого  діалогу  між  органами  влади  і  бізнес-
середовищем.

   Пріоритет  3.  Інформування  громади  щодо  досягнень  малого  бізнесу,
підвищення рейтингу  підприємництва.
        Заходи з реалізації пріоритету:
 проведення  місячника  підтримки  підприємництва  (проведення
маркетингового  дослідження,  опитування  підприємців  щодо  бізнес-клімату,
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участь в організації круглого столу, розміщення тематичних статей); 
 залучення суб'єктів малого бізнесу до участі у ярмарках;
 надання інформації суб’єктам підприємницької діяльності щодо умов участі 
та часу проведення всеукраїнських та міжнародних виставок–ярмарків;
 проведення  конкурсів  щодо  визначення  видатних  підприємців  МСБ  по
різним номінаціям ("Лідер місцевого економічного розвитку");
 створення доступного комунікаційного сервісу міської ради для бізнес-кола
міста;
 видання інформаційної продукції в електронному та друкованому вигляді.

Пріоритет 4. Поліпшення умов надання адміністративних послуг. 
Заходи з реалізації пріоритету:

 підвищення  якості  інформування  заявників  про  порядок,  способи,  умови
надання послуг через розміщення інформації в розділі "Адміністративні послуги"
на офіційному веб-сайті та порталі міста;
 забезпечення якості та доступності надання послуг фізичним та юридичним
особам  шляхом  розширення  переліку  адміністративних  послуг;  видання
довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та безоплатне
поширення таких матеріалів у Міськрайонний центр  надання адміністративних
послуг міської ради;
 сприяння  залученню  коштів  Державного  бюджету  України,  міжнародних
фінансових організацій та ресурсів для ефективної організації процесу надання
адміністративних послуг через розробку проектів та  програм;
 вивчення  рівня  задоволеності  та  очікувань  споживачів  адміністративних
послуг  через  облаштування  скриньки  для  висловлення  суб’єктами  звернень
зауважень  і  пропозицій  щодо  якості  надання  адміністративних  послуг,
проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних
заходів;
 введення системи електронної черги.

Відповідальні виконавці: 
відділ  економіки  міської  ради,  управління,
відділи,  сектори  міської  ради,  розробники
регуляторних актів, громадські організації
підприємців,  центр  підтримки
підприємництва,  відділ  адміністративних
послуг міської ради.

       Очікувані результати:
 кількість малих і середніх підприємств нараховуватиме 254 та 17 одиниць
відповідно;
 кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення
залишиться на рівні 2019 року;
 кількість  зареєстрованих  фізичних  осіб-підприємців  у  2020  році
становитиме 2670 осіб; 
 кількість найманих працівників на малих і середніх залишиться на рівні 2019
року;
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 обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на малих підприємствах зросте
на 11,4 % і середніх — 54,4 % та становитиме майже 3,2 млрд.грн.;
 загальна  сума  податкових  надходжень  до  бюджетів  усіх  рівнів  від
діяльності малого і середнього підприємництва залишиться на рівні 2019 року;
 створення позитивного іміджу підприємництва;
 оптимізація порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості
і доступності;
 зменшення  організаційних,  часових,  фінансових  витрат  фізичних  та
юридичних осіб під час одержання послуг;
 покращання інформування громадян;
 підвищення прозорості у діяльності виконавчих органів міської ради, органів
виконавчої влади у сфері надання адміністративних послуг.

3.3. Інвестиційна діяльність та інноваційний розвиток

Головна  мета  на  2020  рік:   підвищення  інвестиційної  привабливості  та
формування позитивного інвестиційного іміджу міста.

Пріоритет.  Активізація інвестиційної діяльності та розвиток міжнародного
співробітництва  в  усіх  сферах  суспільного  життя відповідно  до  Рекомендацій
щодо  стандартів  залучення  та  супроводу  інвесторів  на  місцевому  та
регіональному  рівні,  що  підготовлені  Міністерством  економічного  розвитку  і
торгівлі України.

Заходи з реалізації пріоритету:
 моніторинг  інвестиційних  та  інноваційних  проектів  підприємств  та
організацій міста;
 забезпечення  адміністративного  супроводу  інвестора  шляхом  створення
стабільних  умов  для  реалізації  інвестиційних  проектів,  оперативне  вирішення
проблемних питань у межах повноважень міської влади;
 оновлення переліків вільних земельних ділянок, виробничих площ, об’єктів
незавершеного будівництва  для інформування потенційних інвесторів;
 здійснення  муніципального  маркетингу,  просування  інвестиційних
можливостей міста;
 співпраця  з  Агенцією  регіонального  розвитку  в  Чернігівській  області,
поширення інформації серед зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності
про  державну  політику  в  інвестиційній  сфері  та  підтримка  інвестиційної
активності у пріоритетних галузях економіки;
 забезпечення  ефективної  реалізації  механізму  державно-приватного
партнерства  шляхом  сприяння  у  пошуку  і  залученню  інвесторів  на  засадах
державно-приватного  партнерства  для  розвитку  соціальної,  інженерно-
транспортної інфраструктури міста;
 моніторинг конкурсів, грантів  та проектів міжнародної технічної допомоги,
які є актуальними та відповідають потребам міста;
 участь  структурних  підрозділів  виконавчого  комітету  міської  ради  в
грантових  конкурсах,  програмах,  проектах  технічної  допомоги,  в  т.ч.
міжнародних, з метою залучення позабюджетного фінансування;
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 використання програм Європейського Союзу з  підтримки інновацій,    що
сприяють також розвитку малого та середнього підприємництва;
 подальший  розвиток  побратимських  та  партнерських  відносин  з
муніципалітетами  зарубіжних  країн,  реалізація  спільних  проектів,  сприяння
обміну передовим досвідом у сфері місцевого самоврядування та функціонування
міської інфраструктури.

    Відповідальні виконавці:
відділ  інвестицій  та  міжнародної
діяльності  міської  ради,  відділ  економіки
міської ради.

Очікувані результати:
 поліпшення інвестиційного клімату в місті;
 розширення можливостей залучення інвестицій в економіку міста;
 покращення  матеріально-технічної  бази  комунальних  підприємств  та
об’єктів соціальної сфери міста.

3.4. Розвиток інфраструктури 

Головна  мета  на  2020  рік:  формування  сприятливих  умов  для  розвитку
інфраструктури міста 

Пріоритет 1. Залучення  фінансових ресурсів (у тому числі позабюджетних),
впровадження передових технологій для забезпечення розвитку інфраструктури
міста та доступності будівельних послуг до споживачів.

Заходи з реалізації пріоритету: 
 продовження  роботи  щодо  розробки  та  затвердження  містобудівної
документації;
 розвиток житлового будівництва;
 реконструкція, модернізація  і ремонт будівель, споруд у місті;
 поліпшення  системи  збору  і  вивозу  твердих  побутових  відходів  та
реконструкція  мереж  водопостачання  зі  встановленням  енергоефективного
обладнання;
 забезпечення  належного  стану  благоустрою  та  санітарної  очистки  на
території міста.

Пріоритет  2.  Використання  коштів  державного  та  місцевих  бюджетів,
коштів  інвесторів  та  інших  джерел  фінансування  на  розбудову  соціально-
важливих об’єктів інфраструктури міста.

Заходи з реалізації пріоритету:
а) в освітній галузі:

 введення в експлуатацію ІІ  корпусу гімназії  №1 імені Георгія Вороного по
вул. Київській, 190;
 будівництво котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вулиці Ветеранській, 2;
 заміна  вікон,  ремонт  підлоги  в  спортивній  залі  СШ  І-ІІІ  ступенів  №6  з
поглибленим вивченням інформаційних технологій по вулиці Київській, 232;
 ремонт стіни, вимощення ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 по вулиці Земській, 36 та
ремонт фундаментів і водовідведення приміщення по вулиці Миколаївській, 107;
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 ремонт  водовідведення,  вимощення  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №10  по  вулиці
Київській, 375;
 впровадження  проекту  «НЕФКО»  в  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №13  імені
Святителя  Іоасафа  Бєлгородського  (капітальний  ремонт  приміщення  по
вул.  Сорочинській,  36:  зовнішнє  утеплення  стін,  заміна  вікон  і  склоблоків  у
зовнішніх стінах, ремонт даху);
 будівництво  котельні  в  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №13  імені  Святителя  Іоасафа
Бєлгородського по вулиці Сорочинській, 36;
 заміна вікон ДНЗ № 2 по вулиці Садовій, 151;
 ремонт  вимощення ДНЗ № 3 у в/м 12, буд. 7;
 ремонт фасадів приміщень з фарбуванням в ДНЗ № 4 по вулиці 18 Вересня,
27, 29;
 ремонт даху в ДНЗ № 8 по вулиці Соборній, 42;
 впровадження  проекту  «НЕФКО»  в  ДНЗ  №  9  по  вулиці  Київській,  222А
(капітальний  ремонт:  зовнішнє  утеплення  стін,  заміна  вікон   та  дверей  у
зовнішніх стінах,утеплення перекриття  горища,  модернізація  системи гарячого
водопостачання); 
 заміна дверей  в ДНЗ № 10 по вулиці Низовій, 60;
 заміна вікон, дверей ДНЗ № 11 по вулиці Вокзальній, 35А;
 заміна вікон, вимощення в ЗДО №15 по 2 в’їзду Миколаївському, 14А;
 заміна вікон, дверей в ДНЗ № 19 по вулиці Фабричній, 140;
 ремонт водовідведення в ДНЗ № 25 по вулиці Юрія Коптєва, 9;
 ремонт електромережі в  ДНЗ № 27 по вулиці Гвардійській, 90;
 ремонт водовідведення в ДНЗ № 28 по вулиці Юрія Коптєва, 39;
 ремонт водовідведення в ДНЗ № 29 по вулиці Богунській, 2Б;
 ремонт підлоги в спортивній залі ДЮСШ по вулиці Пушкіна, 104А;
 ремонт тепломережі та фарбування даху в ЦТДЮ по вулиці 1 Травня,80;
 підключення до централізованої каналізаційної мережі та  капітальний ремонт
правого крила приміщення ЦНТТМ по вулиці Галаганівській, 12;

 б) в житлово-комунальному господарстві: 
 побутова пункту збору твердих побутових відходів по вул. Пушкіна; 
 будівництво сміттєпереробного заводу;
 приведення до вимог чинного законодавства біологічних ставків та аераційної
системи очищення стічних вод, які належать до другої черги очисних споруд та
розміщені в яру по вул. Білецького-Носенка;
 вирішення  питання  централізованого  постачання  гарячої  води  в  окремі
мікрорайони вулиць Київської, Гімназичної, Соборної, Котляревського, Пушкіна,
Гнідаша;
 реконструкція каналізаційно-насосної станції №2 по вул. Білецького-Носенка;
 реконструкція  мережі холодного водопостачання міста  до рівня,  за  якого в
мережі буде належний тиск у найвіддаленіших абонентів;
 реконструкція  самоплинного  каналізаційного  колектору  по  вул.
Галаганівській (2-га черга);
 заміна двох каналізаційних насосів на каналізаційній насосній станції №5 по
вул.Галаганівській,  12/1.  Проектом  передбачено  переведення  котельні  в
автоматичний  режим  роботи  шляхом  придбання  та  заміни  двох  насосів  на
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каналізаційній  насосній  станції  №5  з  встановленням  перетворювачів  частоти.
Впровадження  сучасних  технологій  дозволять  забезпечити  безаварійну  роботу
каналізаційної насосної станції в місті Прилуки;
 реконструкція центрального теплопункту із встановленням модулів нагріву по
вул. Київській, 313/Б в м. Прилуки Чернігівської області;
 реконструкція центрального теплопункту із встановленням модулів нагріву по
вул. Пушкіна, 78 в м. Прилуки Чернігівської області;
 будівництво  водозабору  підземних  вод  із  свердловини  для  господарсько-
питного  водопостачання  житлової  забудови,  розташованої  за  адресою:  4  в'їзд
Фрунзе, м. Прилуки Чернігівської області;
 будівництво зовнішньої водовідвідної мережі вул. Костянтинівської.

     в) в капітальному будівництві:
 капітальний ремонт дорожнього покриття 2 пров. Богунського;
 капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  вул.  Польова  на  ділянці  від
вул. Чехова до вул. Костянтинівської;
 капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  вул.  Перемоги  від
вул. Костянтинівської до вул. Чехова;
 капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Вокзальна (ІІ черга);
 капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Київська від вул. Ярмаркова до
вул. Котляревського; 
 капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Андріївської від вул. 1 Травня
до вул. Костянтинівська;  
 капітальний ремонт всіх мостів, які є на території м. Прилуки;
 облаштування нових автобусних зупинок та заїзних кишень по вул. Київській
навпроти магазину “АТБ” в прямому та зворотньому напрямку.

            Відповідальні виконавці:  
управління містобудування та архітектури 
міської ради, управління освіти міської ради
управління житлово-комунального 
господарства міської ради, комунальні 
підприємства міста.

Очікувані результати: 
 поліпшення   стану об’єктів соціально-культурного значення, забезпечення і
підвищення умов і якості надання послуг громадянам міста;
 стабільне фінансування  системи життєзабезпечення міста;
 раціональне використання територій;
 створення  комплексу  технічного  і  програмного  забезпечення  системи
містобудівного кадастру, забезпечення проведення містобудівного моніторингу.

3.5. Житлово-комунальне господарство та житлова політика

Головна  мета  на  2020  рік: забезпечення  ефективної  роботи  для
задоволення потреб мешканців багатоповерхових будинків в отриманні послуг
належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

Пріоритет 1. Реформування системи надання послуг з утримання будинків
та прибудинкової території з метою покращення надання послуг належної якості.
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  Заходи з реалізації пріоритету:
  розробка механізму залучення до проведення капітального ремонту житлового
фонду власників приватизованого житла;
 реалізація  вимог  чинного  законодавства  України  щодо  надання  послуг  з
управління багатоквартирними будинками.

Пріоритет 2.  Забезпечення беззбиткової діяльності підприємства.
Заходи з реалізації пріоритету:

 впровадження економічно–обґрунтованих тарифів на послуги   підприємства;
 надання послуг з управління багатоквартирними будинками;
 проведення роботи по погашенню дебіторської заборгованості;
 забезпечення  відшкодування  витрат  підприємства  споживачами  спільних
технологічних мереж.

    Пріоритет  3. Поліпшення  технічного  стану  водопровідно-каналізаційного
господарства, централізованого теплопостачання,  житлового фонду. 

Заходи з реалізації пріоритету:
 фінансування  капітального  ремонту  житлового  фонду  для  підтримки
належного технічного стану будинків;
 реконструкція  централізованих  систем  водопостачання  і  водовідведення  з
використанням енергоощадного обладнання й технологій;
 обладнання  багатоквартирних  будинків  приладами  обліку  води  і  теплової
енергії.

   Відповідальні виконавці: 
управління житлово-комунального 
господарства міської ради, комунальні 
підприємства міста

Очікувані результати:
 поліпшення якості житлово-комунального обслуговування;
 покращення фізичного стану будинків та умов проживання в них;
 забезпечення умов безпечного проживання мешканців;
 забезпечення  сталої  та  ефективної  роботи  підприємств  галузі  житлово-
комунального  господарства  та  підвищення  рівня  безпеки  систем
життєзабезпечення міста;
 проведення капітального ремонту житлових будинків;
 створення  нових ОСББ;
 своєчасне  та в  повному  обсязі  забезпечення  населення  якісними  послугами
тепло-, водопостачання та водовідведення;
 зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств;
 зменшення кількості скарг від мешканців міста щодо неякісно наданих послуг
комунальними підприємствами міста;
 зменшення  питомої  ваги  збиткових  комунальних  підприємств  міста  та
покращення їхнього фінансово-господарського стану.
 проведення капітального ремонту житлових будинків;
 зменшення кількості скарг від мешканців багатоповерхових будинків на 20%.
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3.6. Енергозабезпечення та енергозбереження

Головна  мета  на  2020  рік:  зменшення  енергоспоживання  в  житлово-
комунальному  господарстві  та  бюджетній  сфері  міста,  переведення  його  на
енергозберігаючий та енергоефективний шлях розвитку.  

Пріоритет  1.  Популяризація  та  пропаганда  економного  та  раціонального
споживання енергоресурсів.

Заходи з реалізації пріоритету:
 систематичне висвітлення проблем енергозбереження та шляхи їх вирішення.

Відповідальний виконавець: 
управління житлово-комунального 
господарства міської ради, бюджетні заклади.

Пріоритет  2. Реконструкція  та  будівництво  об’єктів  теплопостачання  за
кошти Державного бюджету, співфінансування з місцевого бюджету та власних
коштів підприємств.

Заходи з реалізації пріоритету:
 реконструкція котельні по вулиці Перемоги, 180/1; 
 оснащення житлових будинків засобами обліку теплової енергії;
 заміна повітродувки на каналізаційних очисних спорудах №2;
 заміна насосного обладнання на КНС, свердловинах, ВНС та ПУ;
 оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків приладами обліку
теплової енергії;
 заміна інженерних мереж.

Відповідальні виконавці: 
управління житлового-комунального 
господарства міської ради, 
КП "Прилукитепловодопостачання"

Пріоритет 3. Модернізація мереж зовнішнього освітлення.
Заходи з реалізації пріоритету:

 заміна СІП;
 заміна наявних лампа на ЛЕД-лампи;
 заміна лампових світлофорів на лед-світлофори.

Відповідальні виконавці: управління 
житлового-комунального господарства 
міської ради, КП "Міськсвітло"

         Пріоритет 4. Енергозабезпечення та енергозбереження закладів освіти. 
Заходи з реалізації пріоритету:

 модернізація систем опалення  в закладах освіти;
 часткова  заміна  вікон  та  вхідних  дверей  у  закладах  освіти  на
енергозберігаючі;
 заміна застарілого обладнання в харчоблоках закладів загальної середньої та
дошкільної освіти;
 заміна ламп освітлення на енергоефективні в закладах освіти міста.     
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              Відповідальні виконавці:  
управління освіти міської ради, управління 
житлово-комунального господарства 
міської ради

Пріоритет  5.  Економне  використання  енергоресурсів  в  територіальному
центрі  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Прилуцької
міської ради та центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок»
відповідно  до  встановлених  лімітів  споживання  енергоносіїв  на  2020  рік,  що
фінансуються з міського бюджету.

Заходи з реалізації пріоритету:
 проведення  системного  контролю  за  станом  розрахунків  за  енергоносії  в
територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Прилуцької міської ради та центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю
«Світанок». 
 забезпечення  повних  розрахунків  за  енергоносії  територіальним  центром
соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Прилуцької  міської
ради та центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок». 
                                                                Відповідальний виконавець:
                                                                територіальний центр соціального
                                                                обслуговування (надання соціальних 
                                                                послуг) Прилуцької міської ради, центр
                                                                комплексної реабілітації дітей з 
                                                                інвалідністю «Світанок»

Очікувані результати: 
 зменшення кількості спожитих енергоресурсів  в середньому до 5%;
 забезпечення використання енергоресурсів в межах встановлених лімітів.

3.7. Зовнішньоекономічна діяльність

Головна  мета на  2020 рік: 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.

Пріоритет  1.  Поглиблення  інтеграції  суб'єктів  господарювання   міста  у
світовий  економічний  простір  на  принципах  взаємовигідності
зовнішньоекономічних операцій.

Заходи з реалізації пріоритету:
 активізація транскордонних стосунків м.  Прилуки з  регіонами країн-членів
Європейського  Союзу  в  контексті  Угоди  про  асоціацію між Україною та  ЄС,
продовження двостороннього співробітництва з країнами світу; 
 сприяння  розширенню  співробітництва  з  міжнародними  фінансовими
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організаціями та підвищення його ефективності; активізація роботи міської влади
щодо ініціювання проектів і програм, для реалізації яких є можливість залучити
міжнародну технічну допомогу та ресурси міжнародних фінансових організацій;
удосконалення системи підготовки та реалізації проектів міжнародної технічної
допомоги;
 ведення моніторингу зовнішньоекономічної діяльності підприємствами міста;
 сприяння  участі  підприємств  міста  у  міжнародних  виставково-ярмаркових
заходах, форумах, конференціях;
 активізація участі підприємств міста у міжнародній виробничій співпраці;
 сприяння відновленню позицій на зовнішніх ринках провідних експортерів
міста;  
 надання інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу регіону у
торговельно-економічні представництва іноземних держав в Україні, інвестиційні
фонди та агенції України;
 поширення  інформації  про  економічний  потенціал  м.  Прилуки  у  засобах
масової інформації, мережі Інтернет.

Відповідальні виконавці:
відділ економіки міської ради, відділ 
інвестицій та міжнародної діяльності 
міської ради, суб’єкти господарювання 
міста.

Пріоритет 2. Співробітництво у рамках угод з містами-побратимами.
Заходи з реалізації пріоритету:

 обмін  офіційними делегаціями з містами-побратимами, реалізація спільно з
містами-партнерами проектів в медичній, освітній галузях та сфері культури;;
 співпраця  у  соціальній  та  економічній   сферах  відповідно  до  укладених
договорів;
 розширення  географії  співпраці,  створення  партнерських  зв’язків,
підписання відповідних угод  з новими містами.

Відповідальні виконавці:
сектор інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю міської ради , 
відділ економіки міської ради, управління 
освіти міської ради, відділ інвестицій та 
міжнародної діяльності міської ради. 

Очікувані результати:
 збільшення кількості проектів із залученням іноземних партнерів;
 нарощування обсягів зовнішньої торгівлі;
 налагодження нових ділових контактів суб’єктів господарювання міста з 
потенційними діловими партнерами;
 розширення присутності місцевих товаровиробників на зовнішніх ринках. 

3.8. Управління об’єктами комунальної власності
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Головною  метою  у  2020  році є  забезпечення  ефективного  управління
комунальним майном міста, дотримання прозорості процедури передачі в оренду
та  приватизації  об’єктів  комунальної  власності  задля  збільшення  бюджетних
надходжень  від  приватизації  та  оренди  комунального  майна  для  соціально-
економічного розвитку міста.

Пріоритет. Ефективне використання комунального майна.
Заходи з реалізації напряму:

 забезпечення контролю за використанням нерухомого майна, що перебуває в
комунальній  власності  та  на  обліку  комунальних  підприємств,  установ  і
організацій; 
 сприяння оформленню правовстановлюючих документів на земельні ділянки
під об’єктами нерухомості комунальної форми власності;
 забезпечення  роботи,  щодо  оформлення  земельних  ділянок  суб’єктами
господарської діяльності під належними їм об’єктами нерухомості;
 проведення щорічного аналізу надходжень до міського бюджету від оренди
комунального майна;
 відчуження  об’єктів  комунальної  власності  з  низькою  інвестиційною
привабливістю;
 організація  та  проведення  земельних  торгів  з  продажу  земельних  ділянок
комунальної власності  територіальної громади м. Прилуки та права оренди на
них;
 розміщення інформації  про об’єкти комунальної  власності,  що підлягають
передачі в оренду та відчуженню, на телебаченні, офіційному веб-сайті міської
ради, у засобах масової інформації та спеціалізованих Інтернет-ресурсах;
 створення мапи та бази комунального майна.  

Відповідальні виконавці:
відділ комунальної власності міської ради,  
комунальні заклади міста.

Очікувані результати:     
 оформлення земельних ділянок під 2% об'єктів комунальної власності;
 збільшення  на  5%  надходжень  до  бюджету  плати  за  використання
комунального майна та земельних ресурсів;
  та ефективне використання об’єктів комунальної власності.
                                                                    

РОЗДІЛ ІV. Реальний сектор економіки

4.1. Промисловість

Головною  метою  на  2020  рік  у  промисловій  сфері  є  створення  нових
підприємств на території Прилук, забезпечення стабільної роботи промислових
підприємств міста, збереження їх трудового потенціалу, проведення ефективної
політики енергозбереження, підвищення інноваційної й інвестиційної активності
у сфері промислового виробництва. 

Пріоритет 1. Розвиток промислового потенціалу міста.
Заходи з реалізації напряму:
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 створення  сприятливих  умов  для  розвитку  промислового  виробництва,
модернізації  виробничих  процесів,  впровадження  наукомістких
енергозберігаючих технологій з метою підвищення якості продукції; 
 проведення  моніторингу  промислового  виробництва  та  підготовка
пропозицій для прийняття управлінських рішень, направлених на стабілізацію та
поліпшення роботи підприємств;
 сприяння  в  межах  повноважень  органів  місцевого  самоврядування
збереженню промислового виробництва на території міста;
 ініціювання  вирішення  проблемних  питань  підприємств  міста  перед
обласними та держаними органами виконавчої влади;
 сприяння суб'єктам господарювання у здійсненні інвестиційної діяльності, у
т.ч. шляхом спрощення  дозвільних процедур;
 надання інформаційної та методичної допомоги суб’єктам господарювання
щодо можливостей отримання фінансово-кредитних ресурсів, науково-технічної
інформації з метою створення та розвитку виробництва;
 сприяння у просуванні промислової продукції, виробленої на підприємствах
міста, на внутрішній та зовнішні ринки шляхом участі підприємств у виставково-
ярмаркових заходах, форумах;
 створення індустріального парку на території м. Прилуки.

Відповідальні виконавці:
відділ економіки міської ради, відділ 
інвестицій та міжнародної діяльності 
міської ради

Очікувані результати:   
 зменшення  частки  енергоємного  обладнання  з  одночасним  технічним
переоснащенням;
 посилення конкуренції регіонального продукту на товарних ринках.

4.2. Транспорт і зв'язок

Головна  мета на  2020  рік:  якісна  організація  перевезень  пасажирів  на
міських  маршрутах,  розвиток  та  вдосконалення  існуючої  системи
пасажироперевезень міста.

Пріоритет  1. Подальше  зростання  рівня  забезпеченості  населення  міста
якісними пасажирськими транспортними послугами.

Заходи з реалізації  пріоритету:
 реалізація засад державної політики у сфері пасажирського транспорту в  м.
Прилуки;
 збільшення  обсягу  пасажирських  перевезень  за  рахунок  розвитку
маршрутної  мережі,  забезпечення  дотримання  суб’єктами  господарювання
стандартів якості транспортних послуг;
   розробка  нової  комплексної  схеми  руху  громадського  автомобільного
транспорту міста Прилуки;
 оновлення  рухомого  складу  автотранспорту  відповідно  до  інвестиційних
зобов’язань міських перевізників;
 встановлення  нових зупинкових комплексів;
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 встановлення зручних розкладів руху на зупинках громадського транспорту;
 забезпечення  рухомим  складом  та  продовження  годин  роботи  міського
транспорту  вихідними днями у літній період, у дні державних та міських свят.

                                                   
Пріоритет  2.  Забезпечення  поетапної  реалізації  перетворень  у

транспортному  секторі  міста  на  основі  вдосконалення  системи  управління
галуззю,  розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг.

Заходи з реалізації  пріоритету:
  створення рівних умов для роботи підприємств - суб’єктів господарювання,
що здійснюють  пасажирські  перевезення  міським автотранспортом,  незалежно
від форми власності, забезпечення конкурентності та прозорості при проведенні
конкурсів по визначенню перевізників на міських автобусних маршрутах;
 конкретизація  обсягів  перевезення  пасажирів,  плану  випуску  рухомого
складу міського пасажирського транспорту і за маршрутами відповідно до потреб
міста, за результатами вивчення процесу пасажироперевезень,  при укладанні із
замовником  договору  про  надання  послуг  із  перевезення  пасажирів  міським
автотранспортом загального призначення;
 розроблення  нормативно-правових  актів  щодо  вирішення  проблемних
питань функціонування та розвитку громадського транспорту;
 розробка  схеми організації  дорожнього  руху  в  м.  Прилуки із  залученням
проектного інституту;
 капітальний ремонт та встановлення нових світлофорів;
 капітальний ремонт освітлення нерегульованих пішохідних переходів;
 придбання чотирьох комунальних автобусів на центральні маршрути №1 та
№2А та утворення муніципального комунального транспортного перевізника.

  
Пріоритет  3. Прискорення  модернізації  виробничо-технічної  бази

транспортного  комплексу,  вихід  його  на  сучасний техніко-екологічний рівень,
формування нових підходів в інноваційній політиці.

Заходи з реалізації  пріоритету:
 оновлення рухомого складу та впровадження в експлуатацію рухомого складу
нового типу, пристосованого, в першу чергу, до перевезення осіб з обмеженими
фізичними можливостями;
 належне утримання рухомого складу міського пасажирського транспорту та
забезпечення безпеки дорожнього руху; 
 завершення заміни автотранспорту малої місткості на автобуси середньої та
великої місткості;
 скорочення  витрат  на  експлуатаційну  діяльність  за  рахунок  упровадження
новітніх технологій; 
 впровадження електронного обліку пасажиропотоку на міських маршрутах;
 впровадження  автоматизованої  системи  оплати  проїзду  в  міському
громадському транспорті;
 впровадження автоматизованих систем диспетчерського управління, обліку та
контролю на пасажирському транспорті.

Пріоритет  4. Фінансове  забезпечення  виконання  соціальної  функції
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автомобільного  транспорту,  розвиток  системи   стимулювання  впровадження
новітніх  технологій  перевезень,  застосування  сучасних  типів  транспортних
засобів через реалізацію тарифної політики на автомобільному транспорті.

Заходи з реалізації  пріоритету:
 забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом
витрат на їх надання;
  забезпечення стабільності, прозорості та прогнозованості тарифів.

Пріоритет 5. Підвищення якості та розширення спектру телекомунікаційних
послуг

Заходи з реалізації  пріоритету:
 модернізація мережі телекомунікаційного зв’язку шляхом заміни повітряних
ліній на кабельні

Відповідальні виконавці: 
                                                      відділ економіки міської ради, суб’єкти   
                                                      господарської діяльності (перевізники)
Очікувані результати:

 подальше оновлення рухомого складу міського пасажирського транспорту;
 забезпечення  перевезення  жителів  міста  до  кладовищ  у  пасхальні,
поминальні  та  святкові  дні  1  і  9  травня,  приділивши  особливу  увагу
пасажирським  перевезенням  до   Густинського  Свято-Троїцького  жіночого
монастиря;
 постійний  контроль  відповідності  заявленої  у  договорах  кількості
автобусів на міських маршрутах фактичному;
 контроль  за  виконанням  перевізниками  умов  договорів  на  перевезення
пасажирів на міських маршрутах;
 прозорість кількісних  та якісних показників  даної сфери;
 посилення  роботи  по  контролю  за  дотриманням  перевізниками  схеми  і
графіку руху автобусів;
 забезпечення  добросовісної  конкуренції  на  ринку  пасажирських
автоперевезень.

4.3. Споживчий ринок

Головною  метою  на  2020  рік  є  забезпечення  подальшого  розвитку
споживчого  ринку,  формування  його  сучасної  ефективної  інфраструктури,
здатної  задовольнити  потреби  населення  в  якісних  товарах  та  послугах  за
доступними цінами, забезпечити належний рівень торговельного та побутового
обслуговування та захист прав споживачів у межах чинного законодавства.

Пріоритет 1. Розвиток  внутрішнього споживчого ринку товарів та послуг.
  Заходи з реалізації пріоритету:

 забезпечення реалізації державної політики у сфері послуг, спрямованої на
подальший  розвиток  підприємницької  діяльності  та  задоволення  потреб
мешканців м Прилуки широким асортиментом товарів та послуг відповідно до
діючих стандартів; 
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 розвиток  інфраструктури  споживчого  ринку  з  дотриманням  принципів
рівномірності  та  концентричності,  у  відповідності  з  діючими  нормативами
забезпечення  населення  побутовими  послугами,  торговельними  площами  у
магазинах та місцями у закладах ресторанного господарства;
 проведення  ярмарків  з  продажу   сільськогосподарської  продукції  та
продовольчих товарів безпосередньо виробниками;
 сприяння  забезпеченню  населення  віддалених  мікрорайонів  сезонною
виїзною торгівлею овочами та фруктами;
 створення  у  віддалених  мікрорайонах  повноцінних  торговельних
майданчиків;
 сприяння розширенню мережі об’єктів сфери побутових послуг населенню;
 проведення Миколиного,  Прилуцького міжрегіонального Воздвиженського
та новорічних ярмарків;
 проведення  рекламної  кампанії  для  мешканців  міста  щодо  важливості
споживання продукції місцевих виробників.
 залучення підприємств і організацій міста до участі у загальнодержавних та
міжнародних ярмарково-виставкових заходах;
 у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
здійснювати погодження режиму роботи мережі підприємств торгівлі та сфери
послуг відповідно до потреб населення.

Пріоритет 2. Системна робота з забезпечення захисту прав споживачів
Заходи з реалізації пріоритету:

 організація  прийому  громадян-споживачів  та  надання   консультативної
допомоги  споживачам  та  суб'єктам  господарювання  щодо  законодавства  про
захист прав споживачів;
 при розгляді звернень та заяв громадян, суб'єктів господарювання вивчати
аналіз виявлених порушень, причин, які їх породжують;  
 розповсюдження  серед  населення  правових  знань  у  сфері  захисту  прав
споживачів через засоби масової інформації.

Відповідальний виконавець: 
відділ економіки міської ради.  

                   Очікувані результати:
 зростання  обороту роздрібної торгівлі;
 зростання обсягів реалізованих послуг; 
 збільшення  асортименту  товарів  місцевих  та  регіональних
товаровиробників у торговельній мережі міста за цінами виробника;
 зменшення кількості неврегульованих звернень по захисту прав споживачів;
 провадження  заходів  щодо  ефективності  конституційного  захисту  прав
споживачів у місті, посилення контролю за якістю і безпекою продукції та усіх
видів робіт (послуг);
 впровадження організаційних та інформаційно-роз’яснювальних заходів по
подальшому  покращенню  культури  торговельно-побутового  обслуговування
населення, насиченню споживчого ринку якісними товарами та послугами;
 розвиток та популяризація народних промислів;
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 створення позитивного іміджу міста;
 розширення міжрегіональних зв’язків.

РОЗДІЛ V. Соціальна і гуманітарна сфера 

5.1. Демографічна ситуація, підтримка сімей, дітей та молоді,
гендерна політика

Головна  мета  у  2020  році: здійснення  комплексних  заходів  щодо
створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім'ї, у тому числі
удосконалення  роботи  щодо  попередження  домашнього  насильства,
впровадження ґендерних підходів життєдіяльності суспільства та вжиття заходів
з  протидії  торгівлі  людьми.  Створення  умов  для  зміцнення  інституту  сім'ї  та
виконання  нею  своїх  соціально-демографічних  функцій.  Впровадження
ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми та захист прав
осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надання їм допомоги. Утвердження
рівних  прав  жінок  і  чоловіків  та  рівних  можливостей  для  їх  реалізації  як
основного права людини.

Пріоритет 1.  Проведення соціально–профілактичної роботи,  спрямованої
на запобігання складним життєвим обставинам. 

Заходи з  реалізації:
 надання  соціальних  послуг  та  соціальний  супровід  сімей  (осіб),  які
перебувають у  складних життєвих обставинах;
 проведення оцінки потреб дитини, сім’ї (особи);
 проведення просвітницької роботи щодо формування психологічної культури,
в тому числі, консультування батьків, педпрацівників;
 планування та підбір методів соціальної роботи з дітьми.      

                                                     Відповідальні виконавці:
  Прилуцький міський центр соціальних

                                                     служб для сім'ї, дітей та молоді, 
                                                     служба у справах дітей міської ради;  
                                                     відділ сім'ї, молоді та спорту  міської

  ради, управління освіти міської ради.  
                                                                               

       Пріоритет 2. Підвищення престижу сім'ї, популяризація сімейних цінностей
та родинних традицій, зміцнення шлюбу, зниження рівня розлучення.
        Заходи з  реалізації:
 проведення  рекламних  кампаній  з  питань  розвитку  та  підтримки  сім'ї,
спрямованих  на  збереження  орієнтацій  населення  на  сімейний  спосіб  життя,
виготовлення та поширення соціальної реклами;
 підтримка  та  проведення  інформаційно-просвітницьких  кампаній,
культурологічних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та
національних  родинних  традицій,  формування  культури  планування  сім’ї,
зокрема до Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня родини, Дня батька тощо;
 проведення міського конкурсу-фестивалю "Таланти багатодітної родини";
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 здійснення заходів щодо вшанування жінок, яким присвоєно почесне звання
України "Мати-героїня";
 проведення тематичних заходів для молоді, молодих подружніх пар з питань
підготовки молоді до подружнього життя;
 забезпечення  діяльності  консультативних пунктів  при  пологових  будинках,
відділеннях, жіночих консультаціях;
 забезпечення прав багатодітних сімей на пільги;
 проведення заходів щодо поліпшення житлових та соціально-побутових умов
багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей;
 підтримка  та  проведення  благодійних  акцій,  культурологічних  заходів  для
соціально-незахищених сімей;
 розгляд питань з протидії домашньому насильству на засіданнях Міжвідомчої
ради  з  питань  сім’ї,  ґендерної  рівності,  демографічного  розвитку,  запобігання
насильству в сім′ї та протидії торгівлі людьми;
 проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"
та інших інформаційно-просвітницьких заходів.

                                            Відповідальні виконавці:
відділ  сім'ї,  молоді  та  спорту
міської    ради,  управління  освіти
міської ради.

Пріоритет  3. Розв'язання  проблеми  торгівлі  людьми  та  захисту  осіб,
постраждалих  від  неї.  Проведення  профілактичної  роботи,  спрямованої  на
попередження  протидії  торгівлі  людьми,  особливо  серед  внутрішньо
переміщених осіб.

Заходи з  реалізації:
 проведення інформаційно-освітніх заходів щодо інформування населення про
запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та про можливості
отримання комплексної допомоги від суб'єктів взаємодії, які проводять заходи у
сфері протидії торгівлі людьми;
 здійснення заходів щодо встановлення статусу особам, які постраждали від
торгівлі людьми;
 розгляд питань з протидії торгівлі людьми на засіданнях Міжвідомчої ради з
питань  сім’ї,  ґендерної  рівності,  демографічного  розвитку,  запобігання
насильству в сім′ї та протидії торгівлі людьми;
 проведення  інформаційно-просвітницьких  кампаній,  акцій,  тренінгів,
відеолекторіїв;
 проведення  інформаційної  кампанії  серед  учнівської  молоді  "Небезпечна
свобода або не стань жертвою торгівлі людьми" до Європейського дня боротьби з
торгівлею людьми.

Відповідальні виконавці:
відділ  сім'ї,  молоді  та спорту міської
ради, управління освіти міської ради.

Пріоритет  4. Посилення  інституційного  механізму  утвердження  рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків.
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Заходи з  реалізації:
 проведення  інформаційно-просвітницької  роботи  (засідань  за  "круглим
столом", прес-брифінгів та інших заходів) з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;
 проведення  заходів  щодо  реалізації  права  на  захист  від  дискримінації  за
ознакою статі, забезпечення розгляду випадків дискримінації за ознакою статі та
вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду;
 здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для
участі  у  прийнятті  управлінських  рішень  та  навичок  провадження
підприємницької  діяльності,  особливо  у  жінок  з  особливими  потребами;
розширення участі жінок у розбудові та встановленні миру, формуванні культури
миру;
 залучення до заходів міжнародних і громадських організацій;
 розгляд питань з протидії домашньому насильству на засіданнях Міжвідомчої
ради  з  питань  сім’ї,  ґендерної  рівності,  демографічного  розвитку,  запобігання
насильству в сім′ї та протидії торгівлі людьми;
 проведення оцінки доступу до медичних послуг жінок та чоловіків;
 проведення міської акції "Жінки, знайте свої права";
 проведення урочистої зустрічі керівництва міста з жіночою громадськістю з
нагоди Міжнародного жіночого дня.

                                                   Відповідальні виконавці:
    відділ сім'ї, молоді та спорту міської

                                                                       ради

      Пріоритет 5.  Реалізація  державної політики у сфері соціально-правового
захисту дітей, запобігання ранньому соціальному сирітству.

    Заходи з реалізації пріоритету:
 проведення інформаційно-роз’яснювальних акцій щодо популяризації у місті
сімейних  форм  влаштування  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування;
 проведення  роботи  по  підбору  кандидатів  у  прийомні  батьки,  батьки-
вихователі;
 проведення правопросвітницької роботи у навчальних закладах міста різних
рівнів акредитації;
 надання соціальних послуг неповнолітнім та молоді, яка перебуває в конфлікті
із законом;
 соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими потребами;
 соціальна  і  психологічна  адаптація  дітей-сиріт  та  дітей  позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа. 

Відповідальні виконавці:
Прилуцький міський центр соціальних  
 служб для сім'ї, дітей та молоді, 

                                                                        служба у справах дітей міської ради;    
                                                                        відділ сім'ї, молоді та спорту 

міської ради, управління освіти міської 
                                                                        ради.  
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         Очікувані результати:      
 збільшення кількості сімей, які подолали складні життєві обставини; 
 забезпечення надання якісних соціальних послуг;
 підвищення  рівня  престижу  сім'ї,  формування  позитивного  ставлення  до
багатодітності;
 забезпечити права багатодітних сімей на користування пільгами, наданими
діючим законодавством;
 підвищити  рівень  обізнаності  населення  міста  у  сфері  запобігання  та
протидії домашньому насильству, зменшення фактів насильства, жорстокого
поводження з дітьми;
 ефективна  взаємодія  усіх  суб'єктів,  які  здійснюють  заходи  у  сфері
запобігання та протидії домашньому насильству;
 посилення відповідальності осіб, які вчиняють домашнє насильство;
 надання  консультацій  з  питань  запобігання  та  протидії  домашньому
насильству.
           У сфері протидії торгівлі людьми:
 підвищити  ефективність  взаємодії  органів  місцевого  самоврядування,
громадських організацій та об'єднань, інших юридичних осіб, які виконують різні
функції у сфері протидії торгівлі людьми;
 поінформованість населення щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в
ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги;
 зменшення проявів упередженого ставлення до осіб,  які  постраждали від
торгівлі  людьми,  підвищення  рівня  довіри  до  органів  виконавчої  влади,  які
проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
 мінімізація рівня торгівлі людьми.

У сфері утвердження ґендерної рівності:
 збільшення рівня представництва жінок в органах місцевого самоврядування
при проведенні місцевих виборів;
 виявлення фактів дискримінації за ознакою статі та забезпечення надання
ефективної допомоги постраждалим від дискримінації на всіх рівнях;
 залучення  громадськості  до  вирішення  проблем  впровадження  ґендерної
політики в місті, запобігання дискримінації за ознакою статі.

5.2. Ринок праці та заробітна плата
 

Головна  мета  на  2020  рік:  забезпечення  регулювання  та  поліпшення
ситуації  на  ринку  праці,  сприяння  продуктивній  та  вільно  обраній  зайнятості
населення.

Пріоритет  1.  Розширення  сфери застосування  праці  та  підвищення рівня
зайнятості населення; сприяння продуктивній зайнятості населення.
        Заходи з реалізації пріоритету:
 проведення  системного  моніторингу  про  вільні  робочі  місця  та  вакантні
посади у роботодавців;
 забезпечення укомплектування кадрами новостворених робочих місць;
 сприяння тимчасовій зайнятості та фінансовій підтримці безробітних шляхом
залучення до оплачуваних громадських робіт у разі фінансування таких робіт за
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рахунок коштів місцевого бюджету та фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття;
 проведення державного контролю за дотриманням роботодавцями чинного
законодавства про зайнятість населення.

Відповідальний  виконавець: 
Прилуцька міськрайонна філія  
Чернігівського обласного центру 
зайнятості, підприємства міста.

Пріоритет 2. Повернення безробітних до продуктивної зайнятості.
Заходи з реалізації пріоритету:

 сприяння  працевлаштуванню  населення  на  вільні  та  новостворені  робочі
місця;
 збільшення  обсягів  навчання  шляхом  стажування  на  підприємствах  з
подальшим 100% працевлаштуванням;
 забезпечення  надання  незайнятому  населенню,  яке  перебуває  на  обліку  в
службі зайнятості, послуг, спрямованих на розвиток підприємницьких ініціатив
та самозайнятість;
 розширення  обсягів  професійного  навчання  безробітних  за  професіями,  що
користуються попитом на ринку праці;
 проведення  роботи  щодо  забезпечення  безперебійного  функціонування
програмно-апаратного комплексу «Профорієнтаційний термінал»;
 підвищення  ефективності  надання  профорієнтаційних  послуг  особам  з
інвалідністю з метою їх адаптації до умов ринку праці та інтеграції у суспільство.

Відповідальний виконавець:
Прилуцька міськрайонна філія  
Чернігівського обласного центру 
зайнятості, підприємства міста.

Пріоритет  3.  Підвищення рівня  оплати  праці,  легалізація  трудових
відносин. 

Заходи з реалізації пріоритету: 
 здійснення  контролю  за  додержанням  мінімальних  державних  гарантій  в
оплаті праці;
 вжиття  відповідних  заходів  впливу  щодо  упередження  та  припинення
порушень трудового законодавства;
 сприяння  зростанню  рівня  оплати  праці,  розвитку  соціального  діалогу  на
підприємствах, в установах та організаціях міста;
 надання  методичної  допомоги  госпрозрахунковим  підприємствам  щодо
удосконалення форм та систем організації праці та її оплати;
 проведення  інформаційно-роз`яснювальної  роботи  щодо  переваг  легальної
зайнятості.

                                                  Відповідальний  виконавець:
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управління праці та соціального захисту 
населення міської ради, підприємства 
міста.

Очікувані результати:
 пропозиція  робочої  сили  становитиме  1200  безробітних  осіб,  за  рахунок
звільнених за угодою сторін, за власним бажанням, вивільнених з підприємств в
результаті реорганізації чи ліквідації та ін.;
 вирішення питання працевлаштування не менш ніж 10 осіб з обмеженими
фізичними можливостями;
 забезпечення працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця 250
безробітних зареєстрованих в державній службі зайнятості;
 залучення  до  участі  у  громадських  та  інших  роботах  тимчасового
характеру 100 осіб;
 професійна  підготовка,  перепідготовка  та  підвищення  кваліфікації  90
безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості;
 збільшення кількості молоді, яка отримала послуги з працевлаштування та
профорієнтації;
 проходження  професійного  навчання  4 осіб  з  обмеженими  фізичними
можливостями;
 зростання середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника
на 16,5%.

5.3. Система соціального захисту та соціального забезпечення населення

Головна мета на 2020 рік: Підвищення ефективності державної підтримки
вразливих верств населення, реформування сфери надання соціальних послуг.

Пріоритет 1. Реалізація конституційних прав громадян на соціальний захист,
забезпечення рівня життя всіх груп населення не нижче прожиткового мінімуму.

Заходи з реалізації пріоритету:
 забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання населенню всіх видів
державної допомоги, субсидій та пільг згідно з чинним законодавством;
 здійснення постійного моніторингу виконання програм соціального захисту
населення.

Пріоритет 2. Надання послуг соціальної підтримки внутрішньо переміщеним
особам.

Заходи з реалізації пріоритету:
 забезпечення  організації  обліку  та  надання  щомісячної  адресної  допомоги
внутрішньо переміщеним особам для  покриття  витрат  на  проживання,  в  тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг.

        Пріоритет 3. Соціальний захист учасників АТО/ООС.
  Заходи з реалізації пріоритету:

                                                                                                                                                                                                                    68



 сприяння  забезпеченню  санаторно-курортним  лікуванням  учасників
АТО/ООС;
 сприяння  забезпеченню  проходження  психологічної  реабілітації  учасників
АТО/ООС;
 забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання учасникам АТО/ООС
отримання пільг, компенсацій, передбачених чинним законодавством.

Пріоритет 4. Підвищення стандартів життя осіб з інвалідністю.
       Заходи з реалізації пріоритету:
 сприяти  забезпеченню  у  повному  обсязі  потреби  у  технічних  та  інших
засобах реабілітації та пересування осіб з інвалідністю;
 сприяти забезпеченню санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю
внаслідок війни, осіб з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства;
 проведення виплат відповідно до чинного законодавства;
 видача направлень, посвідчень, талонів.

Пріоритет  5. Соціальний  захист  громадян,  постраждалих  внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
       Заходи з реалізації пріоритету:
 забезпечення  своєчасного  та  в  повному  обсязі  проведення  грошових
компенсаційних виплат  громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
 організація оздоровлення та санаторно-курортного лікування громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 відшкодування вартості ліків, які відпускаються постраждалому населенню
за  пільговими  рецептами,  здійснення  контролю  за  ефективним  та  цільовим
використанням бюджетних коштів.

Пріоритет  6. Надання  різних  видів  соціальних  послуг  соціально
незахищеним верствам населення.

Заходи з реалізації пріоритету:
 забезпечення  належного  утримання  територіального  центру  соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) та центру комплексної реабілітації
дітей з інвалідністю “Світанок”. 

                                                           Відповідальний виконавець:
                                                                управління праці та соціального захисту 
                                                                населення Прилуцької міської ради,
                                                                територіальний центр соціального 
                                                                обслуговування (надання соціальних 

                                                        послуг) Прилуцької міської ради, центр 
                                                        комплексної реабілітації дітей з 
                                                        інвалідністю “Світанок”.

 
Очікувані результати:

 покращення матеріального стану малозабезпечених верств населення;
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 забезпечення  заявників  всіма  видами  допомоги,  пільгами  та  субсидіями
відповідно до чинного законодавства на 100%;
 створення  належних  умов  для  тимчасового  або  постійного  проживання
внутрішньо переміщених осіб;
  покращення матеріального становища ветеранів та осіб з інвалідністю;
 зміцнення здоров’я ветеранів та осіб з інвалідністю;
 забезпечення  технічними  та  іншими  засобами  реабілітації  осіб  з
інвалідністю на 100%;
 вирішення  питань  соціального  захисту  осіб,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на 100%;
 підвищення  якості  надання  соціальних  послуг  та  рівня  соціального
обслуговування вразливих верств населення;
 охоплення  всіх  осіб,  що  потребують  послуг  територіального  центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та центру комплексної
реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок»  на 100%.

5.4. Охорона здоров’я

Головна мета на 2020 рік:  продовження реформування медичної галузі,
стоматологічної медичної допомоги, головною метою якої є поліпшення здоров’я
населення,  забезпечення  рівного  доступу  всіх  громадян  до  медичних  послуг
належної якості, зниження стоматологічної захворюваності населення міста  

Пріоритет  1: Реформування  вторинної  ланки  медичної  допомоги  в
закладах медицини міста.

Заходи з реалізації:
 покращення  якості  стаціонарної  допомоги  шляхом  впровадження  новітніх
лікувальних та діагностичних технологій (купівля апарату УЗІ, інгалятори);
 покращення матеріально-технічної бази закладу, проведення ремонтних робіт
будівлі  (встановлення  енергозберігаючих  вікон,  дверей,  комп’ютерної  техніки,
нових меблів);
 постійне підвищення кваліфікації персоналу, участь у з’їздах, конференціях;
 популяризація здорового способу життя.

Пріоритет  2: Забезпечення доступності до  базового  переліку  надання
стоматологічної допомоги мешканцям міста та внутрішньо-переміщеним особам.

Заходи з реалізації:
 проведення постійного моніторингу рівня захворюваності населення міста;
 оптимізації організації та механізму фінансування системи надання медичної
стоматологічної  допомоги,  спрямованої  на  розв’язання  реальних  потреб
населення міста;
 підвищення якості  кадрового забезпечення та рівня професійної  підготовки
фахівців  з  питань  профілактики  і  раннього  виявлення  стоматологічних
захворювань, діагностики та лікування;
 активізація санітарно-освітньої роботи у місцевих ЗМІ, з метою профілактики
та ранньої діагностики стоматологічних захворювань;
 покращення  матеріально-технічної  бази  стоматологічної  поліклініки,
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проведення ремонтних робіт будівлі.

Відповідальні виконавці:
КНП «Прилуцька  центральна  міська
лікарня»,  КНП «Прилуцький  міський  центр
первинної  медико-санітарної  допомоги»,
КНП  «Прилуцька  міська  стоматологічна
поліклініка»,  КНП  „Прилуцька  міська
дитяча лікарня” Прилуцької міської ради

Очікувані  результати:
 надання  населенню  доступних  та  високоякісних  медичних  послуг,  що
зменшить затрати на стаціонарну допомогу;
 підвищення рівня задоволеності населення медичною допомогою;
 збереження здоров’я населення міста, покращення якості життя;
 зміна у свідомості мешканців міста відношення до свого здоров’я;
 поліпшення санітарної грамотності населення та покращення профілактики
захворювань.
 дотримання вимог  законодавства  України  щодо забезпечення  безоплатною
стоматологічною  допомогою  мешканців  міста  та  внутрішньо-переміщеним
особам;
 запобігання  в  значній  мірі  тяжким  стоматологічним  і  пов’язаних  з  ними
соматичних ускладнень у працездатного населення, що не може з різних причин
отримати стоматологічну допомогу в повному обсязі;
 покращення якості профілактики та лікування стоматологічних захворювань
за рахунок застосування нових матеріалів, технологій і обладнання, встановлення
норми  медичних  критеріїв  якості  та  юридичної  відповідальності  за  виконану
роботу;
 нова система автоматизованого обліку дозволить легко здійснити контроль
виконаної  роботи  конкретному  пацієнту,  в  результаті  чого  бюджетне
фінансування стає адресним;
 надання дитячому населенню доступних та високоякісних медичних послуг,
що зменшить затрати на стаціонарну допомогу;
 покращення якості та доступності медичної допомоги.

5.5. Освіта

  Головна мета на 2020 рік: підвищення якості надання освітніх послуг.
 Пріоритет  1. Реалізація  ІV  епапу  науково-методичної  теми  управління

освіти  “Формування  національної  свідомості  та  патріотизму  особистості  в
навчально-виховному процесі”. 

Заходи з реалізації пріоритету:
 участь  у  міських,  обласних  та  Всеукраїнських  конкурсах,  акціях,  оглядах,
фестивалях національно-патріотичного спрямування;
 організація роботи гуртків, волонтерських загонів національно-патріотичного
спрямування;
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 залучення  учнів  до  написання  науково-дослідницьких  робіт  національно-
патріотичного  спрямування  в  системі  Малої  академії  наук  (секції
мистецтвознавство,  українська  література,  журналістика,  історія  України,
історичне краєзнавство);
 проведення  міського  фестивалю-конкурсу  патріотичної  пісні  імені  Сергія
Гордійовича Шовкуна;
 участь  педагогічних  та  учнівських  колективів  у  заходах  національно-
патріотичного спрямування:

– Всеукраїнських  конкурсах  «Моя  земля  –  земля  моїх  батьків»,  «Моя
Батьківщина – Україна», «Мій рідний край», «Об’єднаймося ж, брати мої!»;

– Міжнародних  конкурсах  з  української  мови  імені  Петра  Яцика,  мовно-
літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;

–  у І та ІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»);

–  Всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою!»; 
– акціях «Допоможи ветерану», «Привітай Ветерана», «Ветеран живе поруч»,

«Пам’ять» «Запали свічу», «Наша турбота пам’ятним місцям». 
 проведення в закладах загальної середньої освіти міста заходів, присвячених
Всеукраїнському тижню права;
 організація  та  проведення  конкурсу  на  кращу  методичну   розробку  свята,
виховної  години,  гурткового  заняття,  іншого  позакласного  заходу  духовно-
морального  спрямування,  проведеного  в  закладах  загальної  середньої  та
позашкільної освіти міста;
 організація та проведення міського конкурсу на кращу розробку конспектів
різних  видів  діяльності  відповідно  до   вимог  програми  «Дитина»  з  реалізації
виховної  мети  національно-патріотичного  спрямування  серед  педагогічних
працівників закладів дошкільної освіти міста;
 організація  та проведення педагогічного Марафону «Я – патріот України!» в
закладах освіти;
 здійснення  психологічної  просвіти  серед  громадськості  щодо  духовного
розвитку дитини; 
 проведення заходів з  відзначення дат українського літературно-мистецького
життя:

–  декади (тижня) української мови та літератури;
–  Дня слов’янської писемності і культури;
–  Міжнародного дня рідної мови;
–  Дня української писемності та мови;
–  виховних годин до річниць видатних діячів історії та культури;

 проведення заходів до Дня захисника України та Дня українського козацтва; 
 відзначення Дня перемоги, Дня пам’яті та примирення, Дня визволення міста
від нацистських окупантів, Дня вшанування учасників бойових дій на територіях
інших  держав,  Дня  захисника  України,  Дня  партизанської  слави,  Дня
Чорнобильської  трагедії,  Дня  пам’яті  жертв  голодомору,  Дня  пам’яті  жертв
політичних репресій, Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
Дня Соборності України; 
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 проведення Всеукраїнського місячника шкільної бібліотеки «Бібліотека Нової
української школи – простір для освітніх можливостей кожного учня» в закладах
загальної середньої освіти міста;
 висвітлення матеріалів роботи над даною темою в засобах масової інформації,
фахових виданнях, випуск методичних рекомендацій.

Пріоритет  2. Розвиток  дошкільної  освіти  як  первинної  ланки  системи
неперервної освіти.  

Заходи з реалізації пріоритету: 
 продовження впровадження в  роботу  закладів  дошкільної  освіти  Базового
компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання
дітей та молоді;
 оновлення  предметно-просторового  розвивального  середовища  груп  ЗДО
відповідно до сучасних вимог;
 забезпечення формування основ фізичного, психічного і духовного здоров’я
дітей дошкільного віку;
 забезпечення партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу;
 забезпечення  наступності  дошкільної  та  початкової  освіти  в  рамках
реалізації концепції “Нова українська школа”.

Пріоритет 3. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості.
Заходи з реалізації пріоритету:

 забезпечення  реалізації  Концепції  нової  української  школи  в  закладах
загальної середньої освіти міста;
 впровадження вивчення різних профільних предметів у 10-11 класах закладів
загальної середньої освіти, розширення мережі класів з поглибленим вивченням
окремих предметів;  
 забезпечення системного психолого-педагогічного та соціального супроводу
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей учасників
АТО (ООС) та сімей, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, дітей, які
мають  особливі  освітні  потреби,  дітей  з  девіантною  поведінкою,  дітей,  які
опинилися в складній життєвій ситуації; 
 інтеграція  дітей  з  особливими  освітніми  потребами  в  заклади   загальної
середньої освіти шляхом  розширення мережі  інклюзивних класів; 
 продовження  експериментальної  та  інноваційної  діяльності  в  закладах
освіти,  шляхом  упровадження  Всеукраїнських  проектів,  функціонування
експериментальних закладів всеукраїнського та регіонального рівня;
 ефективне  впровадження  інформаційно-комунікаційних  технологій  в
управлінську діяльність та освітній процес шляхом підтримання в актуальному
стані Прилуцького сегменту державної інформаційної системи освіти (ДІСО);
 розбудова внутрішньої системи якості освітньої діяльності  та якості освіти
закладів загальної середньої освіти міста;
 участь у освітніх проектах Всеукраїнського та міжнародного рівнів;
 продовження  роботи  по  міжнародному  співробітництву  закладів  загальної
середньої освіти. 

Відповідальні виконавці:
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 управління освіти міської ради.
 Очікувані результати:
 формування  у  дітей  дошкільного  віку  основ  національної  свідомості  та
патріотизму;
 зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до
захисту України та виконання громадянського і  конституційного обов’язку із
захисту  національних  інтересів,  цілісності,  незалежності  України  з  метою
становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;
 забезпечення  функціонування  ефективної  системи  національно-
патріотичного виховання молоді;
 зменшення правопорушень серед учнівської молоді;
 збільшення  охоплення  дітей  дошкільною  освітою;  залучення  до  закладів
дошкільної  освіти  дітей  з  особливими  освітніми  потребами  через  соціально-
педагогічний патронат;
 поліпшення інтелектуального, фізичного, психічного розвитку та зниження
рівня захворюваності дітей дошкільного віку; 
 забезпечення  соціальної  адаптації  дітей  дошкільного  віку  та  готовності
продовжувати освіту; 
 забезпечення  плідної  співпраці  з  дітьми та батьками на  засадах взаємної
довіри та поваги;  
 модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів
дошкільної освіти відповідно до сучасних вимог;  
 залучення  додаткових  коштів  у  галузь  освіти  міста  через  фінансування
міських цільових програм;
 зростання  інтересу  учнівської  молоді  до  науково-дослідницької,  творчої,
спортивної діяльності; 
 поліпшення  якості  освіти  та  якості  освітньої  діяльності,  зростання
зацікавленості  учнів  у  пізнанні  нового  через  впровадження  сучасних  освітніх
систем,  інтерактивних технологій;
 формування в учнів компетентностей, необхідних для успішної самореалізації
в суспільстві;
 забезпечення публічності освітніх послуг шляхом використання регіональної
бази  ДІСО  в  практиці  роботи  управління  освіти,  закладах  дошкільної   та
загальної середньої  освіти міста.

5.6. Культура і туризм

Головна  мета  на  2020  рік –  реалізація  першочергових  і  перспективних
заходів,  спрямованих  на  створення  належних  умов  для  підвищення  рівня
розвитку культурної інфраструктури міста, належного задоволення культурних та
духовних потреб мешканців міста.
       Пріоритет 1. Формування культурної політики міста.

  Заходи з реалізації пріоритету: 
 проведення  культурних заходів орієнтованих  на  людину  з  використанням
холістичного підходу: 
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- підвищення кваліфікації  працівників культури міста шляхом їх участі  у
тренінгах, семінарах,  майстер-класах, конференціях,  що пов'язані з їх основною
діяльністю та проектною діяльністю;

- проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди державних, народних,
професійних свят, знаменних та пам’ятних дат;

-  створення (оновлення) сайтів закладів культури міста;
-  покращення  матеріально-технічної  бази  закладів  культури:  придбання

сучасного обладнання (оновлення застарілих комп'ютерів, проекторів, музичних
інструментів, декорацій, театрального реквізиту і т.ін) та транспортного засобу.
 облаштування об'єктів благоустрою соціально-культурного призначення:
     -  виконання закладами культури приписів ДСНС України щодо усунення
порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки;
      -  придбання нових атракціонів   для облаштування паркової зони міського
Будинку культури;
      - придбання розбірної сцени з дахом для проведення місцевих культурно-
масових заходів;
         - придбання розбірних будиночків для торгівлі на місцевих ярмарках.

Пріоритет 2: збереження національно-культурної спадщини  та  народних
традицій,  створення  умов  для  задоволення  культурних  потреб  та  підвищення
рівня культури населення, широкого доступу до культурно-мистецьких надбань.

    Заходи з реалізації пріоритету:
 створення умов для творчого, культурного та духовного розвитку населення
міста:
         - участь у творчих конкурсах та фестивалях різного рівня;
         - проведення оглядів-конкурсів, звітних концертів за жанрами та видами
 аматорського мистецтва;
      - проведення урочистого заходу з відзначення творчо обдарованих дітей та
молоді м. Прилуки “Майбутнє твориться сьогодні”;
        - проведення фестивалів Всеукраїнського та міжрегіонального рівня;
    -  поповнення  бібліотечних  фондів  сучасними  книжковими  виданнями  та
періодикою;
        - вручення міської літературно-мистецької премії ім. Любові Забашти;
   -  написання  заявок  на  грантові  конкурси  щодо  культурної  спадщини,
мистецьких проектів, розвитку креативних індустрій в різні інституції, в т.ч. до
Українського культурного фонду.

Пріоритет 3: Розвиток туристичного комплексу.
    Заходи з реалізації пріоритету:

 благоустрій та розбудова туристичних об'єктів:
  -  участь у міжнародних проектах щодо ревіталізації культурної спадщини
нашого міста;
   - застосування  інструментів файндрейзингу для реалізації проектів.

 туристичний  маркетинг  м.  Прилуки  або  популяризація  туристичних
можливостей:
   - придбання розкладних столів для проведення виставок;
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   - популяризація туристичних маршрутів;
   - сприяння процесу діджиталізації у сфері культури;
   - співпраця зі ЗМІ;
   - виготовлення якісної інформаційно-презентаційної продукції та сувенірної 
продукції.

Відповідальні виконавці:
відділ  культури і туризму міської 
ради, заклади культури міста, 
краєзнавчий музей ім.В.І.Маслова

Очікувані результати:
 надання якісного культурного продукту;
 поліпшення культурного обслуговування населення;
 забезпечення умов для творчого розвитку особистості;
 підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян;
 розвиток нових форм масової культури і дозвілля;
 організація та проведення загальноміських та фестивальних заходів;
 відновлення та  розвиток існуючої матеріально-технічної бази туризму;
 збереження національної культурної спадщини; 
 створення нових рекреаційно-туристичних об’єктів;
 визначення  найбільш  цінних  пам’яток  для  подальшого  залучення  їх  до
національних та міжнародних туристичних маршрутів.

5.7. Фізична культура і спорт

Головною метою на  2020  рік   є  забезпечення  реалізації  першочергових
заходів,  спрямованих на залучення всіх  верств населення міста до регулярних
занять  фізичною культурою і  спортом,  формування  здорового  способу  життя,
досягнення  високих  спортивних  результатів  на  змаганнях  різних  рівнів.
Створення  належних  умов  для  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  та
проведення активного дозвілля мешканців міста.

Пріоритет  1. Удосконалення  форм  залучення  різних  груп  населення  до
регулярних  та  повноцінних  занять  фізичною  культурою  і  спортом  за  місцем
проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку населення. 

Заходи з реалізації пріоритету: 
 підтримка ініціативи громадських організацій місцевих спортивних федерацій,
тренерів  щодо  популяризації  здорового  способу  життя  та  розвитку  фізичної
культури і спорту;
 покращити стан існуючої  матеріально-технічної  бази для розвитку фізичної
культури та спорту в місті, зокрема, реконструкція та ремонт  міського стадіону; 
 сприяння  громадським  організаціям  інвалідів  у  розвитку  фізкультурно-
реабілітаційної спортивної роботи;
 будівництво нових спортивних ігрових майданчиків у навчальних закладах,  за
місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;
 висвітлення спортивних здобутків у засобах масової інформації.

                     Відповідальні виконавці:
     відділ сім'ї, молоді та 
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     спорту міської ради, управління       
     капітального будівництва міської ради

Пріоритет  2.  Удосконалення  системи  дитячо-юнацького  спорту  та
сприяння  розвитку індивідуальних здібностей обдарованих спортсменів. 

Заходи з реалізації пріоритету:
  здійснення заходів щодо збільшення кількості дітей та молоді, залучених до
систематичних занять фізичною культурою і спортом у спортивних школах;
 підвищення ефективності роботи дитячо-юнацької спортивної школи шляхом
забезпечення модернізації та зміцнення їхньої матеріально-технічної  бази;
 підвищення рівня організації масової фізкультурно-оздоровчої, спортивної і
пропагандистської роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку
населення;
 збереження і удосконалення наявної матеріально-спортивної бази міста;
 підготовка спортивного резерву, підтримка спорту вищих досягнень;
 організація участі збірних команд міста та окремих спортсменів в обласних та
всеукраїнських змаганнях.

    Відповідальні виконавці:
    відділ сім'ї, молоді та  спорту 
    міської ради, управління освіти    
    міської ради.

Пріоритет 3. Сприяння та підтримка ветеранського спорту.
Заходи з реалізації пріоритету:

 передбачити в календарному плані спортивно-масові заходи для спортсменів-
ветеранів та ветеранських команд;
 організація та проведення спортивно-масових заходів серед ветеранів згідно 
календарного плану та залучення ветеранів спорту до проведення фізкультурно-
спортивних заходів;
 сприяння підготовці та участі збірних команд міста та окремих спортсменів в 
обласних та всеукраїнських змаганнях серед ветеранів.

   Відповідальні виконавці: 
   відділ сім'ї, молоді та спорту     
   міської ради. 

Очікувані результати:
 поступове зростання рівня охоплення населення всіма видами фізкультурно-
оздоровчої та спортивно-масової роботи;
 залучення  до  20%  дітей  та  молоді  віком  від  6  до  18  років  до  занять  у
спортивних школах, секціях та клубах;
 укріплення здоров'я молоді міста засобами фізичної культури і спорту;
 підвищення рівня майстерності спортсменів міста для участі у змаганнях
обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів; 
 створення передумов для  проведення у  м.  Прилуки  офіційних обласних та
всеукраїнських змагань з різних  видів спорту.
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5.8. Розвиток інформаційного простору

Головна мета на 2020 рік  -  розширення,  вдосконалення  та  оптимізації
системи інформаційної галузі.

Пріоритет 1.  Збільшення можливостей доступу населення до інформації за
допомогою розгалуженої  системи інформаційної  галузі,  яку утворюють засоби
масової  інформації,  бібліотечні  установи,  телекомунікаційні  технології,  засоби
зв’язку та інші.

Заходи з реалізації пріоритету:
 широке висвітлення актуальних для громади питань друкованими ЗМІ;
 використання потенціалу місцевого телебачення та радіомовлення;
 підтримка у покращенні надання телекомунікаційних послуг;
 розвиток  бібліотечної  справи  як  одного  з  елементів  розвиненого
інформаційного суспільства;
 ініціювати  повернення  документів  Національного  архівного  фонду  із
Державного архіву Чернігівської області в м. Прилуки, які зберігалися у відділі
Держархіву м. Прилуки і були передані в грудні 2004 року;
  подальша робота веб-сайту міської ради www.pryluky.cg.gov.ua.

Відповідальні виконавці: 
відділ  інформаційної  діяльності  та
комунікацій  з  громадськістю,  відділ
культури і туризму міської ради, архівний
відділ міської ради, відділ економіки міської
ради.

Очікувані результати:
 забезпечення  розвитку  інформаційного  простору,  що  включає  в  себе
збільшення  можливостей  доступу  населення  до  інформації  (освоєння  нових
каналів  передачі  інформації  та  модернізація  існуючих),  підвищення  якості
інформації, її повноти та об’єктивності;
 надання  на  телебачення,  радіо  та  в  друкованих  виданнях  об’єктивної  та
різносторонньої  інформації  про  діяльність  органів  державної  влади  та
місцевого самоврядування, депутатського корпусу тощо;
 запровадження регулярного якісного висвітлення роботи органів державної
влади  та  місцевого  самоврядування,  депутатського  корпусу,  подій  місцевого,
обласного, загальнодержавного та міжнародного значення, що відбуваються в
місті та за його межами;
 розширення  можливості  доступу  до  об’єктивної  інформації  населення  за
рахунок постійного оновлення матеріалів на офіційному сайті міста;

5.9. Розвиток громадянського суспільства

Головна  мета  на  2020  рік  -  залучення  громадянського  суспільства  до
вирішення існуючих нагальних проблем.

Пріоритет 1. Сприяння роботі Громадської ради.
Заходи  з реалізації пріоритету:

 сприяння  реалізації  громадянами  конституційного  права  на  участь  в
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управлінні  справами  територіальної  громади  через  здійснення  заходів  по
організації  та  проведенню  консультацій  з  громадськістю  за  визначеною
тематикою,  оприлюднення  інформації  про  результати  громадської  думки  і
доведення  її  до  місцевих  органів  влади,  при  необхідності  доводити  до
центральних органів влади;
 забезпечення  врахування  громадської  думки  у  процесі  підготовки  та
організації виконання рішень центральних і місцевих органів влади.

Відповідальні виконавці: 
відділ  інформаційної  діяльності  та
комунікацій з громадськістю.

       Очікувані результати:
 внесення пропозицій громадською радою до Орієнтовного плану проведення
консультацій  з  громадськістю  та  щодо  строків  проведення  громадських
обговорень; опрацювання отриманих результатів;
 реалізація державної політики в галузі розвитку громадянського суспільства.

РОЗДІЛ VI. Природокористування та безпека
життєдіяльності людини

6.1. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна
безпека

Головна мета на 2020 рік – реалізація державної політики в галузі охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання природних
ресурсів,  поводження з  відходами,  створення  комфортних умов  проживання у
місті.

Пріоритет 1. Покращення санітарно-екологічного стану міста та створення
комфортних умов проживання у місті.

Заходи щодо виконання пріоритету :
 організація,  проведення  та  контроль  за  здійсненням  ефективних  і
комплексних  заходів  з  утримання  території  міста  в  належному  стані,  його
санітарного очищення, що включає в себе проведення:

а) весняних та осінніх заходів з благоустрою та санітарної очистки міста;
б) планового вивезення твердих побутових відходів; 
в) розширення мережі роздільного збирання ресурсоцінних відходів;
г) ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
ґ)  всеукраїнських  акцій "Чиста Україна — чиста Земля", "Година Землі",
"Зробимо Україну чистою - 2020", "День довкілля";
д)  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  серед  населення  щодо
поводження із рослинними рештками;

 будівництво та реконструкція існуючих об’єктів водовідведення;
 контроль та забезпечення на території міста чистоти і порядку, дотримання
тиші в громадських місцях та в місцях відпочинку населення:
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а)  рейди-перевірки  по  питанню  дотримання  керівниками  підприємств,
установ, організацій, незалежно від форм власності  і  підпорядкування та
громадянами вимог Правил благоустрою території м.Прилуки;
б)  контроль за якістю прибирання та виконанням заходів з благоустрою,
які виконуються комунальними підприємствами;

 ведення  інформаційно-просвітницької  та  роз’яснювальної  роботи  серед
населення  міста,  учнівської  та  студентської  молоді  щодо  виконання  вимог
законодавства України в галузі охорони навколишнього природного середовища
та дотримання Правил благоустрою території м.Прилуки.

Пріоритет 2. Утримання, збереження та відновлення зелених насаджень на
території міста.

Заходи щодо виконання пріоритету : 
 виконання  суб’єктами  господарювання  та  мешканцями  обов’язків  щодо
забезпечення належного утримання об’єктів озеленення на власних та прилеглих
територіях;
 робота  постійно  діючої  комісії  виконавчого  комітету  міської  ради  по
обстеженню зелених насаджень;
 сумісно  з  працівниками  Державної  екологічної  інспекції  у  Чернігівській
області  здійснення  контролю  щодо  утримання,  порядку  знесення  чи
пересаджування зелених насаджень на території міста;
 озеленення території міста: 

а) догляд, відновлення існуючих зелених насаджень;
б) посадка нових багаторічних зелених насаджень;
в) створення, відновлення та утримання квітників та газонів;
г) видалення фаутних, сухостійних та аварійних зелених насаджень;
ґ)  ліквідація  захаращеності,  заходи  по  боротьбі  з  бур’янами,  у  т.ч.  із
карантинними рослинами.

Пріоритет  3.  Захист  населення  і  території  від  надзвичайних  ситуацій. 
Заходи щодо виконання пріоритету : 

 планування і реалізація заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій;
 створення регіонального, місцевих і об’єктових резервів матеріально-технічних
ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків;
 підтримання в постійній готовності міської системи оповіщення;
 підтримання  в  постійній  готовності  до  використання  за  призначенням
захисних споруд.

Відповідальні виконавці: 
управління  житлово-комунального  госпо-
дарства  міської  ради,  головний  спеціаліст
санітарно-екологічного контролю управління
з питань надзвичайних ситуацій та оборонної
роботи  міської  ради, управління  освіти
міської  ради,  комунальне  підприємство
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"Муніципальний  контроль",  комунальне
підприємство "Телекомпанія "Прилуки".

Очікувані результати:
 збереження і відтворення природних ресурсів;
 зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище;
 збереження  і  відтворення  ландшафтного  різноманіття,  дотримання
екологічної рівноваги;
 створення комфортних умов проживання у місті;
 зниження  рівня  ризику  виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і
природного  характеру,  забруднення  об’єктів  довкілля  відходами,  у  т.ч.
токсичними,  своєчасна  ліквідація  надзвичайних  ситуацій  та  зменшення
матеріальних збитків і втрат у разі виникнення таких ситуацій;
 своєчасна ліквідація надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
 інформування населення щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій;
 укриття населення від засобів масового ураження в особливий період та під
час надзвичайних ситуацій у мирний час.

6.2. Промислова безпека 

Головна  мета  на  2020  рік  –  забезпечення  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. 

Пріоритети на 2020 рік:
 поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища з метою
забезпечення  охорони  життя  та  здоров’я  працівників  у  процесі  трудової
діяльності;
 підвищення  ефективності  діючих  систем  управління  охороною  праці  на
підприємствах, в установах та організаціях.

Заходи з реалізації пріоритетів:
 посилення контролю роботи служб охорони праці суб’єктів господарювання
щодо  здійснення  профілактичних  заходів  з  метою  запобігання  виробничому
травматизму на об’єктах та роботах з підвищеною небезпекою;
 привернення  уваги  кожного  роботодавця  і  працівника  на  проблеми
додержання промислової безпеки, активізації зусиль всіх учасників виробничого
процесу по недопущенню нещасних випадків;
 сприяння  проведенню  навчання  та  перевірки  знань  з  охорони  праці
посадових  осіб,  суб’єктів  господарювання,  контроль  проведення  навчання  та
інструктування з цих питань на підприємствах, в установах та організаціях;
 надання консультативної та методичної допомоги суб’єктам господарювання
щодо  колективно-договірного  регулювання  питань  охорони  та  умов  праці,
розробки  комплексних  заходів  щодо  досягнення  встановлених  нормативів  та
підвищення  існуючого  рівня  охорони  праці  на  підприємствах,  в  установах  та
організаціях.

Відповідальні виконавці: 
суб’єкти господарювання, міська комісія  
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з  питань  безпечної  життєдіяльності
населення.

Очікувані результати: 
 усунення та зменшення ризиків для життя та здоров’я людей, організація
профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 підвищення  рівня  відповідальності  керівників  підприємств,  установ  та
організацій за виконання нормативно-правових актів про охорону праці;
зменшення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним
випадкам  на  виробництві,  професійним  захворюванням,  викликаних  умовами
праці.   
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