
Інформація
"Про підсумки виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Прилуки за 2019 рік"

Бюджет міста 

За  результатами  2019  року  до  загального  фонду  бюджету  міста
мобілізовано  561479,9  тис.  грн  при  уточнених  бюджетних  призначеннях
574278,3  тис.  грн  (97,8  %),  з  них  власних  доходів  –  306736,6  тис.  грн  при
уточненому плані 308340,4 тис. грн (99,5 %), офіційних трансфертів отримано на
суму 254743,3  тис.  грн  (95,8  %),  у  т.ч.  дотацій  –  5032,9  тис.  грн,   субвенцій
249710,4 тис. грн.  

  

     

Основними  бюджетоутворюючими  податками  у  2019  році  були  ПДФО
(питома вага 66,8 %), єдиний податок (12,7 %) та плата за землю (12,2%).

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб склали 204890,0
тис. грн при запланованих 200855,1 тис. грн (виконання 102,0 %). Порівняно з
минулим роком надходження зросли на 41343,9 тис. грн, або на 25,3 %. 

За звітний період мобілізовано 79633,5 тис. грн місцевих податків і зборів,
питома вага яких у власних доходах бюджету становить 26,3 %, з них: податку на
майно – 40616,1 тис. грн (83,3 %), у т.ч. у розрізі податків: податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки – 2947,8  тис. грн (104,1%), плати за  землю
– 37341,5 тис. грн (81,7 %), транспортного податку – 326,0 тис. грн (144,9 %);
єдиного   податку  –  38946,5  тис.  грн   (104,8  %);  туристичного  збору  –
70,9  тис. грн (101,2 %).

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло у сумі
95,9  тис.  грн,  що  менше  запланованої  суми  на  32,4  тис.  грн  за  рахунок
повернення  помилково  сплачених  коштів  КП  „Прилукижитлобуд".  Крім  того,
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бюджет  отримав  35,3  тис.  грн  частини  чистого  прибутку,  що  більше
запланованого на 6,3 тис. грн, або на 21,7 %. 

Акцизного  податку  з  реалізації  суб’єктами  господарювання  роздрібної
торгівлі підакцизних товарів отримано на суму 5331,7 грн, що на 201,7 тис. грн,
або на 3,9 % більше запланованого. Відповідно до порядку зарахування частини
(13,44%)  акцизного  податку  з  виробленого  в  Україні  та  ввезеного  в  Україну
пального до міського бюджету у 2019 році надійшло 10240,9 тис. грн.

Плати за надання інших адміністративних послуг мобілізовано на загальну
суму  3919,8  тис.  грн  (101,2%),  державного  мита  –  160,2  тис.  грн  (107,5%),
адміністративного  збору  за  державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме
майно та їх обтяжень – 1105,6 тис. грн  (103,0%), плати за оренду комунального
майна – 203,1 тис. грн (72,3 %), інших надходжень – 327,8 тис. грн (110,8 %).

До спеціального фонду мобілізовано доходів на суму 17556,5 тис. грн, з них
доходи бюджету розвитку – 2488,9 тис. грн (надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури міста – 930,1 тис. грн, кошти від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення – 1558,8 тис. грн).

Видаткова частина загального фонду бюджету міста за 2019 рік склала
515559,67 тис. грн. Видаткова частина без трансфертів  соціального спрямування
становить  –  388789,0   тис.  грн.  На  зарплату  і  нарахування  використано  –
284750,3 тис. грн (73,2%), медикаменти – 1760,14 тис. грн (0,5%), харчування –
15751,96 тис. грн (4,1%), енергоносії –  27076,93 тис. грн (7,0 %). Всього видатки
по захищених статтях становлять – 329339,33 тис. грн  (85%).

На утримання органів місцевого самоврядування використано 41650,71 грн
(97,43%), з них на заробітну плату та нарахування – 38014,97 тис. грн (91,3%), на
оплату енергоносіїв – 1158,7 тис. грн (2,8%). 
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На фінансування установ освіти використано 200745,23 тис. грн, або  51,6%
видатків загального фонду міського бюджету. З них 161991,68 тис. грн (41,7%)
направлено на заробітну плату і нарахування, продукти харчування – 14063,56
тис.  грн,  що  в  загальному  обсязі  видатків  на  освіту  становить  3,6%,   оплата
енергоносіїв – 16781,23 тис. грн (4,3%). Для надання спеціальної освіти школам
естетичного  виховання   використано  12273,5  тис.  грн,  з  них  направлено  на
заробітну плату з нарахуваннями  12240,23  тис. грн (99,7%).

На утримання установ охорони здоров’я використано асигнування  в сумі
79946,36 тис. грн, що складає 99,0%.  На оплату праці і нарахування по галузі
охорона здоров'я використано – 63761,8 тис. грн.

На  харчування  хворих  у  стаціонарах  цілодобового  перебування
використано 1688,4 тис. грн (2,1%), на закупівлю медикаментів – 1712,3 тис. грн,
(2,1%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7281,2 тис. грн (9,1%). 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 139741,86 тис.
грн.  За  рахунок  коштів  загального  фонду  спрямовано  державної  цільової
субвенції на  виплату  допомоги  сім’ям  з  дітьми,  малозабезпеченим  сім'ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям –
55591,97 тис. грн,   на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування  за  принципом  "гроші  ходять  за
дитиною" - 2659,10 тис. грн,  також за рахунок субвенції отриманої з обласного
бюджету  профінансовано  витрати  на  поховання  учасників  бойових  дій  –
72,89  тис.грн,  пільги  на  медичне  обслуговування  громадян,  що  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи  – 43,2 тис. грн. 

На  утримання  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді
використано   1780,0  тис.  грн,  територіального  центру  і  відділення  соціальної
допомоги  на  дому  -  6600,65  тис.  грн,  на  утримання  центру  ранньої  медико-
соціальної реабілітації дітей інвалідів - 2624,18 тис. грн.

На  житлово-комунальне  господарство  використано  –  21223,09  тис.  грн
(97,44%), на благоустрій міста – 18616,37 тис. грн.

На "Утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до 
комунальної власності" використано – 384,04 тис. грн. 

На  культуру  і  мистецтво  фактично  використано  10683,53 тис.  грн  із
10755,49 тис. грн (99,3%). На утримання бібліотек –  3113,06 тис. грн, музею –
2458,17 тис. грн, будинку культури – 4686,36 тис. грн.

На фізкультуру і спорт  використано 4176,24 тис. грн.
На утримання ДЮСШ використано 3928,43 тис. грн, в т. ч. на оплату праці

2744,00 тис. грн (69,9%), на оплату енергоносіїв 376,47 тис. грн (9,6%).
Видатки  за  напрямками:  інші  заходи  у  сфері  автотранспорту  –

847,07  тис.  грн,  утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 8112,1 тис. грн. Заходи з
енергозбереження  –  150,0  тис.  грн.  Проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки чи права на  неї  –  424,92 тис.  грн,  загальна сума становить
9594,09 тис. грн.

По  коду  "Фінансова  підтримка  засобів  масової  інформації"  використано
1000,0  тис.  грн.  Заходи  із  запобігання  та  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  та
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наслідків  стихійного  лиха  –  51,3  тис.  грн.  Обслуговування  місцевого  боргу  –
0,6 тис. грн.

Видатки спеціального фонду бюджету міста  склали  101318,07 тис. грн, з
них видатки по бюджету розвитку становлять – 86322,49 тис. грн.

Промисловість

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

Упродовж  останніх  років  у  місті
зберігалась  позитивна  динаміка
зростання  рівня  реалізації  промислової
продукції.  Упродовж  10  місяців  2019
року  підприємства  міста  реалізували
промислової  продукції  (товарів,  послуг)
на  8  млрд  598,5  млн  грн.  Промислові
підприємства  міста  реалізують  майже
третину  загальнообласного  обсягу  —
30,8%. 

Як  і  в  попередні  роки,  найбільша  частка  обсягів  реалізованої  продукції
промисловості  міста  зосереджена  на  підприємствах  переробної  промисловості,
серед  яких  переважає  виробництво  харчових  продуктів,  напоїв  та  тютюнових
виробів.  У  розрахунку  на  1  особу  населення  обсяг  реалізації  становив
159,6 тис. грн. По області цей показник становить 27,9 тис. грн, по м. Чернігів —
40,7 тис. грн.  

Позитивних темпів росту виробництва промислової продукції в порівнянні
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2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 10 
місяців 
2019р.

6110,9
6765,1

8638,2

11133,8

8598,5

Обсяг реалізованої промислової 
продукції,  млн.грн.

м.Чернігів
11698708,3

41,9%

Ічнянський р-н
897422,7

3,2%

м.Прилуки
8598546,1

30,8%

м.Ніжин
992307,2

3,6%

Інші міста та райони
3717332,9

13,3%

Корюківський р-н
2014421,8

7,2%

Реалізація промислової продукції по містам та районам 
за січень-жовтень 2019 р.



з аналогічним періодом минулого року досягли підприємства як добувної, так і
обробної промисловості (легка, харчова).

ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки", що  виробляє більше 10
всесвітньовідомих марок сигарет, за 2019 рік виробила 17736 млн шт. сигарет, що
на 11,5% менше, ніж за 2018 рік, та 8832 млн шт. фільтрів, що на 5,6% більше
минулорічного показника. 

За  підсумками  2019  року  обсяги  виробництва  НГВУ  "Чернігівнафтогаз"
ПАТ "Укрнафта" зросли на 61,1% в порівнянні з 2018 роком. 

Стабільно працювало ТОВ "Прилуцький завод "Білкозин", яке є єдиним в
Україні і одним з нечисленних в Європі підприємством, яке спеціалізується на
виготовленні штучних колагенових оболонок. 

Потужне підприємство харчової галузі  Агро-промислове об’єднання імені
Івана  Супруненка  ПрАТ  “Прилуцький  хлібозавод”,  яке  має  статус  агро-
промислового  комплексу,  за  підсумками  2019  року  наростило  обсяги
виробництва продукції на 12,1%.

Підприємство  ДП  "Пластмас"  ТОВ  "ТД  Пластмас-Прилуки"  працює
стабільно, збільшуючи обсяги випуску продукції, яку добре знають споживачі в
Білорусі,  Грузії,  Казахстані.  За  результатами  2019  року  обсяги  виробництва
зросли на 30,1% в порівнянні з 2018 роком. 

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
2019  рік  в  порівнянні  з  аналогічним  періодом  минулого  року  підприємства
збільшили  обсяги  виробництва  продукції  наступним  чином:  ТОВ  "Прилуцька
швейна фабрика "Корона" — на 72% та ПрАТ "Прилуцька швейна фабрика" —
на  21,5%.  Підприємство  з  іноземними  інвестиціями  ТОВ  "Алітоні"  зменшило
виробництво на 1,9% .

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, за
2019 рік не вдалося досягти минулорічного показника на 15,7%.

Комунальне  підприємство  „Прилуцька  міська  друкарня"  Чернігівської
обласної ради збільшило обсяги виробництва на 22%.

Підприємство  з  виробництва  цегли  керамічної  ТОВ  ВТФ  "Керамік-
Прилуки" у 2019 році перейшло на сезонний характер виробництва. 

Міська влада тримає на постійному контролі ситуацію, яка складається на
підприємствах  міста.  Основними  проблемами,  які  на  сьогодні  стримують
розвиток  промислових  підприємств,  є  труднощі  з  реалізацією  продукції
(зменшення  ринків  збуту  та  відсутність  замовлень),  труднощі  з  обіговими
коштами, відсутність кредитування через банківську систему, підвищення цін на
енергоносії, недостача кваліфікованих робітничих кадрів. 
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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.  За  інформацією
підприємств  основного  кола  статистичної
звітності   обсяг  капітальних  інвестицій  у
2019 році буде на рівні 760 млн грн.

Підприємством ПрАТ "А/Т тютюнова
компанія "В.А.Т.-Прилуки" всього за 2019
рік  освоєно  понад  664  млн  грн.
Наймасштабнішим  інвестиційним
проектом, який розпочато 2019 року на підприємстві, є проект  "SnowFlake" по
розширенню фільтрової дільниці для експорту фільтрів, загальна вартість якого у
2019 році склала 536,7 млн грн.  З  початку 2020 року по проекту "SnowFlake"
освоєно 1,7 млн грн. 

Будівельна діяльність 

     Обсяг виробленої будівельної
продукції  (виконаних  буді-
вельних  робіт)  підприємствами
міста  за  січень-листопад  2019
року становить  понад  273  млн
грн, що на 58,6 млн грн або на
27,3%  більше,  ніж  у  січні-
листопаді 2018 року. У відсотках
до загального обсягу виконаних
будівельних  робіт  по
Чернігівській  області  цей
показник склав 17,2%. 

У січні–вересні 2019 року за
рахунок  будівництва  нових
житлових  будинків  та

розширення існуючого житлового фонду в м. Прилуках прийнято в експлуатацію
житла загальною площею 1812 м2  (1,6% від загальної площі житлових будівель
області).  Обсяг  прийнятого  в  експлуатацію  житла  у  січні-вересні  2019  року
порівняно  із  січнем-вереснем  2018  року  зріс  на  28,7%.  За  рахунок  коштів
державного бюджету житло в експлуатацію не приймалося. 

В той же час, обсяг прийнятого в експлуатацію нового житла у розрахунку
на 10 тисяч осіб постійного населення становить 336 кв. метрів загальної площі,
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що є найнижчим показником серед міст обласного значення. По  Чернігівській
області показник становить 1150,5 кв. метрів загальної площі на 10 тисяч осіб.

Середньомісячна заробітна плата

У  ІІІ  кварталі  2019  року  на
підприємствах,  в  організаціях  та
установах  м.  Прилук  (з  кількістю
найманих працівників 10 осіб і більше)
були  зайняті  в  середньому  11243
штатних  працівників,  що  становить
6,4%  всіх  штатних  працівників
Чернігівщини. 

Середньомісячна  заробітна  плата
одного  штатного  працівника  у  ІІІ
кварталі 2019 року склала  9768 грн, що
на  24,4%  більше,  ніж  у  відповідному
періоді  минулого  року  та  на  14,6%
більше середнього показника в регіоні
(Чернігівська  обл.  —  8526  грн,
м. Ніжин — 8501 грн, Н.-Сіверський –
7880 грн). 

За  розміром  заробітної  плати  у
ІІІ кварталі місто Прилуки серед  міст

обласного значення посідає 1 місце. Серед районів Чернігівської області  місто
Прилуки  випереджають  Варвинський  район  із  середньо-місячною  заробітною
платою у  розмірі  11787  грн,  Чернігівський  район –  10256  грн,  Бобровицький
район – 10054 грн.

Заборгованість  по  виплаті  заробітної  плати  працівникам  економічно-
активних підприємств міста станом на 01.01.2020 року становила 456,2 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 управління
праці та соціального захисту населення міської ради. За 2019 рік здійснено 56
обстежень,  за  результатами  яких  керівникам  надано  227  рекомендацій  щодо
усунення виявлених порушень законодавства про працю, з них 99 рекомендацій
щодо усунення та недопущення в подальшому порушень державних мінімальних
гарантій  в  оплаті  праці.  Спеціалістам  обстежених  підприємств  надавалась
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практична  допомога  з  питань  законодавства  про  оплату  праці,  про  відпустки,
застосування  погодинної  оплати  праці,  запровадження  підсумованого  обліку
робочого часу, заповнення статистичної звітності та ін.

Вживаються  заходи,  направлені  на  підвищення  рівня  оплати  праці,
удосконалення  соціально-трудових  відносин  через  механізм  колективних
договорів.  При  повідомній  реєстрації  колективних  договорів  підприємств,
організацій  та  установ  міста  перевіряється  стан  дотримання  законодавчо
встановленого  рівня  мінімальної  заробітної  плати,  міжкваліфікаційних  та
міжпосадових  співвідношень  в  оплаті  праці,  рекомендованих  Генеральною  та
галузевими угодами, а також дотримання чинного законодавства щодо пільг та
компенсацій  працівникам,  зайнятим  на  роботах  з  важкими  та  шкідливими
умовами  праці.  Сторонам  договору  вносилися  рекомендації  щодо  перегляду
положень  колективного  договору,  прийнятих  з  порушенням  трудового
законодавства, збільшення фонду оплати праці відповідно до збільшення обсягів
виробництва, тощо. За звітний період зареєстровано 29 колективних договорів та
47  змін  та  доповнень  до  діючих  колективних  договорів.  Всього  станом  на
01.01.2020 в  управлінні  зареєстровано  238 колективних договорів.  Договірним
регулюванням  охоплено  16371  працівник  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,  запрошувалися  на
засідання  тимчасової  комісії  з  питань  погашення  заборгованості  із  заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та
робочої групи з питань легалізації зайнятості та заробітної плати. Всього за рік
заслухано звіти 44 керівників  підприємств,  установ та  організацій міста  та  29
фізичних осіб-підприємців.

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

Проводилась  інформаційно-роз’яснювальна  робота  щодо  економічних  і
соціальних переваг легалізації праці та заробітної плати.

 
Діяльність підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг  

  Протягом поточного року динамічно розвивалася сфера внутрішньої торгівлі.
Роздрібний  товарооборот  підприємств  роздрібної  торгівлі  за  січень-вересень
2019  року  становив  516889,6 тис.  грн.  Питома  вага  підприємств  міста  в
обласному обсязі — 5,6 %. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у
порівнянних цінах) до січня-вересня 2018 року — 100,3  %. 

У  розрахунку  на  1  особу  населення  обсяг  роздрібного  товарообороту
становив  9,6  тис.  грн  (в  області  —  9,2  тис.  грн,  м.Чернігів  –  18,8  тис.  грн,
м.Ніжин – 11,6 тис. грн на 1 особу населення).
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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  —  середньої пасажиромісткості.

На початку 2019 року на виконання доручення міського голови, депутатів
міської  ради,  членів  виконавчого  комітету,  звернень  голів  комітетів
самоорганізації населення мікрорайонів міста, мешканців, з метою забезпечення
в повній мірі потреб мешканців міста у послузі з пасажирських перевезень, було
розроблено  та  включено  в  мережу  міських  автобусних  маршрутів  загального
користування  м.  Прилуки  (рішення  виконкому  від  26.02.2019  №71)  наступні
маршрути:

 №3А “вул. Густинська – Залізничний вокзал”;
 №4А “Школа №13 - Військове містечко №12”;
 №13 “ПУТТ - Залізничний вокзал — Дослідна”;
 №18 “Івушка - селище Будмаш”;
 №22 “Залізничний вокзал — Школа №13”;
 №22А “Школа №13 — Залізничний вокзал”;
 №25 “Дослідна — Нафтовик”;
 №35 “273 квартал – Івушка”.

Також восени поточного року з метою підвищення якості надання послуг з
перевезення  пасажирів,  забезпечення  належного  обліку  фактично  наданих
транспортних послуг, економії коштів бюджету та їх ефективного використання
при  відшкодуванні  реальних  втрат  доходів  від  пільгових  перевезень  було
проведено:

1) конкурс з визначення оператора автоматизованої системи обліку оплати 
проїзду  в  автобусах  міських  автобусних  маршрутів  загального  користування
м. Прилуки;

2) конкурс з визначення суб'єкта господарювання для впровадження єдиної
міської  системи  управління  та  супутникового  моніторингу  пасажирського
транспорту загального користування м. Прилуки.

Реалізація даних напрямків планується в І кварталі 2020 року.

Розвиток малого та середнього  підприємництва

З метою розвитку малого та середнього підприємництва в місті проводиться
інформаційне  забезпечення  підтримки  бізнесу,  розширення  формування
інфраструктури підтримки підприємництва та удосконаленню системи надання
інформаційних послуг. Ціллю напрямів діяльності є створення сприятливих умов
для  стабільної,  ефективної  роботи  суб'єктів  малого  і  середнього  бізнесу,
підвищення  їх  конкурентоспроможності,  збільшення  внеску  у  соціально-
економічний розвиток міста.
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За інформацією Прилуцького управління Головного управління ДФС у
Чернігівській області кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва
станом  на  початок  2020  р.  становить  3095  особи.  Стан  розвитку  малого
підприємництва у місті Прилуки характеризується незначним зростанням за 2019
рік кількості юридичних осіб (з 297 до 318 осіб) та фізичних осіб-підприємців (з
2660  до  2777  осіб).  З  початку  року  чисельність  фізичних  осіб-підприємців
збільшилася на 117 осіб, юридичних –  на 21 осіб. 

З  початку  року  на  415 осіб
збільшилася також  чисельність  зайнятих  в
малому та середньому підприємництві. Так,
в  секторі  МСП  зайнято  7904  робітників,
включаючи  фізичних  осіб-підприємців.
Частка  малих  та  середніх  підприємств  у
загальному  обсязі  виробленої  продукції
регіону  —  11,2%,  частка  надходжень  від
суб'єктів  МСП до бюджетів  усіх  рівнів  —
11,4%. 

Надходження  до  міського  бюджету
від підприємницької діяльності за звітний
період  становлять  66,3  млн  грн,  що  на
7,5%  або  на  4,6  млн  грн  більше,  ніж  за
2018 рік.

З  метою роз’яснення  податкового  законодавства  та  законодавство  про
застосування  єдиного  соціального  внеску  працівниками  Прилуцької  ОДПІ
протягом  2019  року  для  суб’єктів  малого  та  середнього  бізнесу  проведено
13  семінарів  з  питань  практичного  застосування  норм  податкового
законодавства,  законодавства з  адміністрування єдиного соціального внеску,
складання звітності, легалізації робочих місць, два брифінги, матеріали щодо
змін в  податковому законодавстві  розміщено 44  по телебаченню та  196 на
сайті.

Надавалась  інформаційно-консультаційна  допомога  суб’єктам
підприємницької  діяльності  та  особам,  що бажають розпочати власний бізнес.
Протягом 2019 року фахівцями Прилуцької  міськрайонної  філії Чернігівського
ОЦЗ проведено 12 семінарів з основ підприємницької діяльності та з організації
населення на підприємництво.  На семінарах були присутні 86 осіб, з них: 48 -
молодь віком до 35 років, 4 учасники АТО та 8 осіб 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  листопаді  2019  року  була  надана  одноразова  виплата  допомоги  по
безробіттю для відкриття власної справи, за напрямком "Надання юридичних
послуг".

На мале підприємництво, як на важливий соціальний та економічний сектор
направлена  підтримка  міської  влади.  Активно  працює  Центр підтримки
підприємництва.  Фахівці  Центру  надають  консультації  суб’єктам
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господарювання  з  юридичних  і  бухгалтерських  питань, надають  практичну
допомогу, проводять практичні навчання користуванню електронними сервісами.  

За  2019  рік  фахівці  ЦПП   надали  1926
консультацій,  в  т.ч.  500  розширених  щодо  питань
підприємництва  для  осіб,  які  реєструються  ФОП  і
розпочинають таку діяльність.

Розподіл наданих консультацій за напрямками:
✔ питання  оплати  праці,  працевлаштування

(трудові питання)  – 453;      
✔ оподаткування  і  звітність  (вибір  системи

оподаткування, розрахунок податку або збору, податкове
законодавство, КВЕД - 2010) – 506;

✔ з питань перевірок (в т.ч. правила торгівлі) – 360;
✔ про декларування – 373;
✔ інші питання господарчої діяльності (в т.ч. орендні, договірні відносини,

торгівля підакцизними товарами) – 234.
При цьому надано практичну допомогу з питань  реєстрації, перереєстрації,

зміни видів діяльності та припинення діяльності – 615.
Надавалися  консультації  в  рамках  кейс-менеджменту  МРЦЗ  для

новостворених  ФОП.  Розроблено  та  поширено  серед  підприємців  власну
друковану  продукцію  (роздатковий  матеріал)   в  кількості  591 примірник.
Матеріали про тенденції  розвитку підприємництва,  роз’яснення законодавства,
конкурсні відбори інноваційних проектів висвітлюються в ЗМІ.  

Проведено  54 практичних навчань користуванню електронними сервісами
для   122   осіб.  Консультантами  ЦПП  приймалася  участь  у  роботі  "круглих
столів",  які  проходили на території  міста в сфері бізнесу,  а саме:  "Соціальний
супровід  при  працевлаштуванні  безробітних  за  підходом  "кейс-менеджмент",
"Проблеми та перспективи підготовки фахівців швейної галузі  в Прилуцькому
регіоні",  "Активізація  малого  та  середнього  бізнесу  в  прикордонних  регіонах
України  –  Білорусі"  по  Програмі  транскордонного  співробітництва  країн
Східного партнерства (EaPTC). 

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".

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

Сфера надання адміністративних послуг

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

Організацію роботи  щодо надання
адміністративних  послуг  населенню
через  Міськрайонний  Центр  надання
адміністративних  послуг  Прилуцької
міської  ради   здійснює  відділ
адміністративних  послуг  міської  ради.
Режим роботи центру зорієнтований виключно на потреби суб’єкта звернення:
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.

Наразі  у  відділі  адміністративних  послуг
надається  164  адміністративні  послуги.  Протягом
2019  року  до  відділу  адміністративних  послуг
міської ради надійшло 51382 письмові звернення. В
порівнянні  з  минулим  роком  кількість  звернень
збільшилася  на  13,3%.  Найбільш  поширеними
протягом  звітного  періоду  були  звернення  для
отримання наступних послуг:

-   реєстрація  (зняття  з  реєстрації)  місця
проживання  осіб  (надійшло  5174  та  до  місцевого  бюджету  за  надання
вищезазначеної послуги перераховано      155220 грн);

- реєстрація речових прав на нерухоме майно (надійшло 11562 звернення та
до місцевого бюджету було перераховано 1 151 746 грн;

-  послуги  Держгеокадастру  (надійшло  12074  звернення  та  перераховано
коштів  до місцевого бюджету в сумі 283 443,55 грн);

- видача довідок про склад сім'ї (надійшло 9343 звернення. Видача довідок є
безкоштовною послугою).

В  залежності  від  порушеного  у  заяві  питання,  вони  розглядаються  у
відповідних  відділах  та  управліннях  міської  ради,  райдержадміністрації  чи
адміністративних органах.
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Також, за звітний період, за проведення державної реєстрації юридичних
осіб,  фізичних  осіб-підприємців  було  зареєстровано  368  звернень,  з  них  71
звернення  щодо  державної  реєстрації  припинення  фізичної  особи-підприємця.
До місцевого бюджету було перераховано 35800,00 грн.

Крім  того  у  2019  році  Центр  надання  адміністративних  послуг  почав
надавати паспортні послуги. Наразі відділом було видано паспортів: громадянина
України в формі ІD-картки 250 шт. та паспортів громадянина України для виїзду
за кордон 403 шт. До місцевого бюджету
було перераховано  248427 грн. 

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

Всього  до  місцевого  бюджету  за
адміністративні  послуги,  надані
посадовими  особами  відділу
адміністративних  послуг  у  2019  році
перераховано суму  1 874 636,55 грн, що
на 48,4% більше, ніж за 2018 рік.

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

У зв’язку з чим  міською радою у 2019 році було подано заявку для участі в
міжнародній програмі  "U-lеad з Європою". Ця програма  є однією з найбільших
програм  міжнародної  технічної  допомоги  для  України  з  підтримки
децентралізації та модернізації ЦНАП. Наразі наша Громада пройшла успішний
відбір  та  стала  учасником  цієї  Програми.  Програма  забезпечує  ЦНАП новою
офісною  технікою  та  меблями,  програмним  забезпеченням, електронною
системою  керування  чергою,  складає  дизайн  приміщення,  зонування  та
візуалізацію  ЦНАП,  проводить  навчання  персоналу,  підвищення  його
кваліфікації та підвищення рівня обізнаності мешканців міста. У травні 2020 року
планується надавати адміністративні послуги в новому приміщенні за адресою:
вул. Скоропадського, 102.

 
    Ринок праці

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

Кількість  безробітних,  що  перебували  на  обліку  у  службі  зайнятості
протягом  2019 року, у порівнянні з минулорічним показником зменшилась на 76
осіб і становила 1377 безробітних. Серед них 838 осіб – жінки, 502 безробітних –
молодь віком до 35 років. 

Станом на 1 січня 2020 року на обліку у Прилуцькій міськрайонній філії
Чернігівського  обласного  центру  зайнятості перебували  465  безробітних
мешканців міста, серед яких 48% складали особи, які займали робітничі місця,
43% – займали посади службовців і решта 9% – особи без професії. 

Проводиться робота по поверненню безробітних до продуктивної  зайнятості.
Чисельність  громадян,  працевлаштованих  за  направленням  служби  зайнятості
протягом  2019  року,  становила  348  безробітних.  Середня  тривалість  пошуку
роботи  становила  134  дні,  рівень  працевлаштування  становив  25%.  Шукачі
роботи здебільшого працевлаштовані в таких сферах економічної діяльності, як
переробна промисловість,  торгівля та надання послуг. 

Особлива увага при працевлаштуванні звертається на осіб, що потребують
соціального захисту і не можуть на рівні конкурувати на ринку праці. Протягом
2019 року на обліку у філії перебували 505 безробітних осіб квотної категорії. З
них за допомогою служби зайнятості роботу знайшли 123 особи.

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  2019 року статус безробітного мали 87 громадян
цієї категорії, з них 12 осіб працевлаштовані. 

Службою  зайнятості  також
активно здійснюється й системна та
комплексна профорієнтаційна робота
з  населенням,  що  спрямована  на
формування  у  неї  усвідомлених
підходів  до  вибору  професії,
мотивації  до  легальної  зайнятості,
орієнтацію на  потреби ринку  праці,
популяризацію робітничих професій,
а  також  задоволення  потреб  усіх

соціальних  груп  та  вікових  категорій  населення  в  отриманні  доступних
профорієнтаційних  послуг  належної  якості,  а  відповідно  підвищення  рівня
зайнятості населення. З початку року набували нових професій та підвищували
кваліфікацію за направленням служби зайнятості 91 безробітний.

З  метою  професійно  зорієнтувати  учнів  загальноосвітніх  шкіл  у  виборі
майбутньої  професії,  дати  їм  можливість  детальніше  ознайомитися  з
навчальними   закладами  та  спеціальностями,   за   якими   ведеться    підготовка
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фахівців,  а  також  у  безпосередньому
спілкуванні  з  представниками  і  студентами
цих закладів отримати відповіді на запитання,
що  цікавлять  майбутніх  абітурієнтів, 22
березня  2019  року   на  базі  Прилуцького
професійного  ліцею було  проведено  масовий
профорієнтаційний захід для учнівської молоді
„Ярмарок  професій".  На  ярмарок  були
запрошені представники  25  навчальних
закладів  різних рівнів акредитації та учні 9-11
класів шкіл міста та району. 

Протягом 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 8 договорів про
спільну діяльність з організації оплачуваних громадських робіт на участь в них
40 осіб.

Фахівцями  служби  зайнятості  проведено  13  семінарів  з  орієнтації  на
тимчасові та громадські роботи, участь в яких взяли 96 осіб. Всього протягом
2019 року в тимчасових та громадських роботах взяли участь 110 безробітних
жителя міста.

З метою інформування мешканців району про послуги, які  надає служба
зайнятості, ознайомлення з актуальними вакансіями на ринку праці, проведено 12
Днів  відкритих  дверей  служби  зайнятості  за  участю  183  жителів  міста,  10
семінарів для молоді за участю 87 осіб, 28 семінарів "Легальна зайнятість" - 280
учасників. 

З  метою  широкого  інформування  населення  щодо  отримання  роботи,
протягом 2019 року проведено 4 ярмарки вакансій, 43 міні-ярмарки вакансій,  4
презентації роботодавця та 1 презентація робітничих професій.

Фахівці  служби  зайнятості  провели  37  семінарів  за  участю  489
роботодавців міста та району з метою вирішення проблеми зайнятості населення,
в  тому  числі  осіб  з  інвалідністю  шляхом  працевлаштування  з  виплатою
компенсації  роботодавцю  розміру  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове
державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття.

Кількість вакансій, поданих роботодавцями до служби зайнятості протягом
2019 року становила 3664.  Станом на 1 січня 2020 року у  базі  даних служби
зайнятості  125  актуальних  вакансій.  Насамперед  роботодавцям  потрібні
кваліфіковані  робітничі  кадри.  За  розмірами  запропонованої  заробітної  плати
26%  вакансій  мали  мінімальну  заробітну  плату,  69%  -  від  мінімальної  до
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середньої заробітної плати регіону і решта, лише 5% - 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  2019 року на обліку у службі зайнятості перебували 15 осіб з
числа громадян, які переселяються з АР Крим, Донецької і Луганської областей
на територію міста, 11 осіб отримали статус безробітного. Працевлаштовані за
сприяння  служби  зайнятості  4  особи.  Для  інших  ведеться  пошук  роботи
відповідно до освіти, досвіду роботи та їхніх побажань.

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

Протягом  2019  року  на  обліку  в  Прилуцькій  МРФ  Чернігівського  ОЦЗ
перебували  49  військовослужбовців  з  числа  учасників  АТО,  які  мешкають  на
території міста, 44 отримали статус безробітного, 7 осіб працевлаштовані.

Ситуація  на  ринку  праці  міста  залишається  стабільною  та  керованою,
служба зайнятості і надалі прикладатиме всі зусилля для створення сприятливих
умов  для  розвитку  ринку  праці,  забезпечення  населення  легальною  та
продуктивною зайнятістю. 

Соціальний захист та соціальне забезпечення населення

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

Станом  на  1  січня  2020  року  на  обліку  в
управлінні  праці  та  соціального  захисту
населення міської ради перебувало 3744 мешканці
міста як одержувачі різних видів допомоги. Виплачено допомог на суму 61019,2
тис.  грн.  За  звітний  період  за  призначенням  субсидії  на  житлово-комунальні
послуги,  тверде  паливо  та  скраплений  газ  звернулось  10599  осіб.  Виплачено
           
                                                                                                                                                                                                                   16



субсидій на суму 188100,4 тис. грн. Комісією розглянуто 4385 справ, призначено
за рішенням комісії по 3629 справах.

В Державному автоматизованому реєстрі пільговиків станом на 31 грудня
2019 року перебував на обліку 17461 мешканець міста  пільгової  категорії.  На
відшкодування  пільг  за  житлово-комунальні  послуги  використано  кошти  на
загальну суму 23137,5 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 500 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  41  особі  з
інвалідністю по зору та 496 учасникам АТО на суму 1464,9 тис. грн;

➢ „Забезпечення  санаторно-курортним  лікуванням  учасників
антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО на
2016-2020 роки" –  21 особа отримала путівку на суму 195,3 тис. грн;

➢ „Забезпечення  санаторно-курортним  лікуванням  осіб,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 категорії на 2018-2020 роки" – 21 особа
отримала путівку на суму 193,6 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 – 40 особам виплачені кошти на суму 200 тис. грн;

• пільги на послуги зв’язку - 1360 осіб отримали кошти в сумі 479,7 тис. грн;
• компенсацію перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян

автомобільним  транспортом  загального  користування  –  відшкодовано
перевізникам 1146,8 тис. грн;

• компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним
транспортом - відшкодовано підприємству 250,0 тис. грн;

• компенсацію за пільговий проїзд учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС - 28
осіб отримали кошти на суму 10,7 тис. грн.

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 1 особу з
інвалідністю внаслідок війни. 
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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  забезпечено  житлом  2  особи  з  інвалідністю
внаслідок війни на суму 950,0 тис. грн.

Станом  на  01.01.20  на  обліку  в  управлінні  праці  та  соціального  захисту
населення міської ради перебувало 513 осіб, які переміщені з районів проведення
АТО/ООС або тимчасово окупованих територій України. В 2019 році призначена
щомісячна  адресна  допомога  внутрішньо  переміщеним  особам  для  покриття
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 128
особам на суму 2268,1 тис. грн.

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

У  звітному  періоді  437  осіб  з  інвалідністю  одержали  1072  технічних  та
інших засобів реабілітації на суму 3135,6 тис. грн. 

Оздоровлено  в  санаторно-курортних закладах  в  2019  році  156  мешканців
міста. Із них 42 особи за кошти міського бюджету на суму 388,9 тис. грн. 

В  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  Прилуцької  міської
ради  постійно  звертається  увага  на  соціальний  захист  учасників  АТО/ООС.
Станом на 01.01.20 їх перебувало на обліку 496 осіб.

Протягом звітного періоду 18 учасників АТО/ООС оздоровлено в санаторно-
курортних закладах за  кошти державного бюджету на  суму 156,0 тис.  грн,  за
кошти міського бюджету - 21 особа на суму 195,3 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. 

Протягом  поточного  року  виплачено  одноразову  допомогу  21  особі,
звільненій з строкової служби, на суму 57,2 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
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отримати  послуги  з  ремонту  одягу  та  взуття,  перукарські  послуги,  послуги
робітника  з  комплексного  обслуговування  ремонту  будинків,  послуги  пункту
прокату та банку одягу. 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)  міської  ради  за  2019  рік  надано  220795  послуг  1583  особам.  Із  них:
відділення соціальної допомоги вдома – 760 особам 184798 послуг,  відділення
денного перебування – 182 особам 28480 послуг, відділення організації надання
адресної натуральної та грошової допомоги – 1117 особам 7517 послуг.

На утримання територіального центру за звітний період було використано
6600,7 тис. грн – загального фонду бюджету, що становить 100% від потреби.
Надійшло спонсорської  грошової  допомоги  на  суму 3,0  тис.  грн  та  у  вигляді
натуральних  надходжень  на  суму  24,3  тис.  грн.  За  надані  установою  платні
послуги отримано 178,1 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 проходило реабілітацію 122 дітей, в
тому  числі  15  дітей  з  інвалідністю
підгрупи А. Закінчили курс реабілітації 26
дітей.  Закінчили  курс  реабілітації  26  дітей.  Станом  на  01.01.20  проходили
реабілітацію 69 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  „Робототехніка  та
початкове програмування". 

На  утримання  центру  реабілітації  було  використано  із  загального  фонду
бюджету 2624,2 тис. грн, що становить 100,0% від потреби. У 2019 році установа
отримала  у  вигляді  благодійних  внесків,  грантів  та  дарунків  на  суму
329,7 тис. грн, з яких 229,0 тис. грн - реабілітаційне обладнання (із них 210,0 тис.
грн грант посольства Німеччини). 

Підтримка сімей, дітей 

На даний час політика держави спрямована
на  активізацію  роботи  щодо  профілактики
соціального  сирітства,  надання  допомоги
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родинам, які потрапили в скрутне становище і потребують підтримки. Особлива
увага  приділяється сім'ям, які виховують дітей.

Одним з пріоритетних напрямків  діяльності служби у справах дітей міської
ради у 2019 році визначено захист прав та інтересів всіх категорій дітей міста,
особливо  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  дітей,  які
потрапили в складні життєві обставини. Завдячуючи роботі щодо популяризації
сімейних форм виховання, жодна дитина, яка втратила батьківське піклування,
протягом  року  не  влаштована  до  інтернатних  закладів.  На  даний  час  у  місті
функціонує  8  прийомних  сімей  і  4  дитячі  будинки  сімейного  типу,  до  яких
службою  у  справах  дітей  міської  ради  влаштовано  42  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування.  Прогнозовані  показники  виконано  в
повному обсязі.  

У числі перших в області  стало запровадження послуги з патронату над
дитиною. Зараз у місті утворено дві патронатні сім'ї. Це дало можливість, у разі
втрати  дитиною  батьківського  піклування,  влаштовувати  її  у  сімейні  форми
виховання, не залишати поза межами родинного оточення. 

За  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  придбано  квартиру  особі  з
числа дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 Демографічна ситуація 

За  оцінкою,  на  кінець  2019  року  чисельність  наявного  населення  в
м. Прилуках становила 53483 особи. Середня чисельність наявного населення у
місті у 2019 році становила 53395 осіб, постійного — 53025 осіб.  

З початку року кількість жителів міста зменшилася на 772 особи. Розмір
природного скорочення становив 587 чол. або 76% , міграційного – 185 чол. або
24%. 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.
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За 2019 рік в місті на світ з’явилися 331 немовля, померло – 918 чоловік.
Кількість смертей дітей у віці до 1 року — 6 осіб (у 2018 році — 9 осіб). Кількість
випадків прибуття за рік по м. Прилуки становить 720 од., випадків вибуття –
905 од.

Медична галузь

Пріоритетними напрямками розвитку медичної галузі міста є покращення
якості  амбулаторної  та  стаціонарної  допомоги  шляхом впровадження  новітніх
лікувально-діагностичних  технологій,  покращення  матеріально-технічної  бази
медичних закладів міста.

Медичну допомогу населенню міста надають: 
 комунальне  некомерційне

підприємство  "Прилуцька  центральна  міська
лікарня" на  315 ліжок цілодобового стаціонару
та поліклінічним відділенням із  амбулаторним
прийомом  лікарів  по  28  спеціальностям  і
денним стаціонаром на 34 ліжка;

 комунальне  некомерційне
підприємство  "Прилуцька  міська  дитяча
лікарня" на 40 ліжок цілодобового стаціонару та
поліклінічним  відділенням  з  обслуговуванням
дитячого  населення  педіатрами  та  амбулаторним  прийомом  лікарів  за  11
спеціальностями та денним стаціонаром на 15 ліжок; 

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

 комунальне  некомерційне  підприємство  "Прилуцький  міський  центр
первинної  медико-санітарної  допомоги",  що  забезпечує  надання  первинної
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
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. 

До складу КНП "Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної
допомоги" входить 6 амбулаторій ЗПСМ, які знаходиться в різних мікрорайонах
міста для максимального наближення до населення:

➢ АЗПСМ №1 по вул. Гвардійська, 88/2 – обслуговує 4687 населення 
➢ АЗПСМ №2 по вул. Костянтинівська, 185 – обслуговує 6917 населення
➢ АЗПСМ №3 по вул. Земська, 7 – обслуговує 7154 населення
➢ АЗПСМ №4  в/м №12 - обслуговує 3330 населення
➢ АЗПСМ №5 по вул. Київська, 56  - обслуговує 7344 населення та по 
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 вул. Шевченка, 107 – обслуговує 3197 населення
➢ АЗПСМ №6 по вул. Земська,7 – обслуговує 12 494 населення.
В амбулаторіях надається первинна медична допомога, в т. ч. невідкладна,

на прийомі лікарів ЗПСМ та за місцем перебування пацієнтів. Кількість лікарів
ЗПСМ становить 24, сестер медичних – 42.

Кожна  АЗПСМ  оснащена  згідно  Примірного  табеля,  затвердженого
Наказом МОЗ №148 від 26.01.2018 р., а саме: достатньою кількістю відповідно до
штатної чисельності працівників тонометрами, фонендоскопами, термометрами,
пульсоксиметрами,  сумками-укладками  для  лікарів  та  медсестер,  швидкими
тестами  для  визначення  глюкози  крові,  ВІЛ,  вірусних  гепатитів,  інфаркту
міокарду.  Також  кожна  АЗПСМ  забезпечена  ЕКГ-  апаратом,  холодильником,
малим хірургічним набором, ото– та офтальмоскопами, медичними та офісними
меблями,  постільною  білизною,  пральними  машинами.  Забезпечення
здійснювалося в 2019 році за рахунок коштів НСЗУ. Кожна амбулаторія протягом
року  забезпечувалась  достатньою  кількістю  лікарських  засобів   та  медичним
обладнанням  для   надання  якісної  та  в  повному  обсязі  первинної  медичної
допомоги в т. ч. невідкладної. 

Кожна АЗПСМ під’єднана до Internet, кожна бригада ПМД (лікар та 1 чи 2
медсестри) мають ПК з БФУ.

КНП "Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги" з
01.01.2019 було укладено Договір з НСЗУ на медичне обслуговування населення
за  програмою  медичних  гарантій.  Надалі  буде  продовжено  впровадження
реформування ПМД, а саме:

з колективом підприємства було  переукладено Колективний договір, що
дало  змогу  відійти  від  так  званої  тарифної  сітки  та  збільшити  працівникам
заробітну  плату.  Підвищення  заробітної  плати  та  запровадження  системи
преміювання від кількості укладених Декларацій на ПМД та депреміювання при
порушенні  виробничої  дисципліни  є  потужним  мотиваційним  фактором  в
підвищенні якості обслуговування пацієнтів та наданні ПМД. Станом на грудень
2019 середня заробітна плата лікаря ЗПСМ складає 12000 грн; медичної сестри
ЗПСМ 8000 грн;

продовжується  постійна  робота  по  залученню  мешканців  міста  для
укладання Декларацій на ПМД. З цією метою ведеться роз’яснювальна робота
лікарів та медичних сестер за участю ЗМІ,  оскільки з  01.04.2020 безкоштовно
отримати вторинну медичну допомогу зможуть мешканці, які уклали Декларацію
з  лікарями  ЗПСМ.  Станом  на  грудень  2019  року  Центром  укладено  43112
Декларацій, що становить понад 95% всього дорослого населення міста;

протягом року проводились навчання  з  лікарями ЗПСМ та  медичними
сестрами  по  впровадженню  міжнародної  класифікації  ПМД  –  ІСРС–2,  яка
максимально  відображає  зміст  роботи  лікаря  первинної  допомоги,  доступно
кодуючи діагноз та причину звернення пацієнта.

Впродовж  2019  року  продовжувались  поточні  ремонти  структурних
підрозділів  Центру  за  кошти  НСЗУ  з  заміною  системи  водовідведення  і
водопостачання  та  електропроводки.  В  І  півріччі  було  завершені  поточні
ремонти:
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 АЗПСМ №2, вул. Костянтинівська, 185 – на загальну суму 118,6 тис. грн; 
 АЗПСМ №3, вул. Земська,7– на загальну суму 167 тис. грн; 
 АЗПСМ №5, вул. Київська, 56 – на загальну суму 198 тис. грн;
 АЗПСМ №5,вул. Шевченка, 107– на загальну суму 22 тис. грн;
 АЗПСМ №4, в/м №12  – на загальну суму 6 тис. грн.
 В  ІV  кварталі  2019  року  розпочато  поточний  ремонт  АЗПСМ  №1,

вул. Гвардійська, 88/2: виконано поточний ремонт денного стаціонару, кабінету
ЕКГ; виготовлена ПКД та проведено модернізацію системи опалення, системи
водопостачання та водовідведення – на загальну суму – 107,7 тис. грн.

Пільгова  категорія  населення,  що  становить  17511  чол.  забезпечувалася
лікарськими  засобами  під  час  амбулаторного  лікування  в  рамках  міської
Програми "Медико–соціальне забезпечення  пільгових та соціально незахищених
верств населення на 2019 рік". Основними завданнями Програми являлось:

 забезпечення пільгової категорії населення міста лікарськими засобами
згідно чинного законодавства;

 забезпечення  адекватного  знеболення  онкологічних  хворих  шляхом
призначення сучасних знеболюючих засобів, включаючи наркотичні;

 забезпечення  хворих  на  рідкісні  (орфанні)  захворювання  ліками
необхідними для життєдіяльності згідно чинного законодавства;

 забезпечення  доступу  визначеної  категорії  мешканців  до  ефективних,
безпечних і якісних лікарських засобів;

 раціональне  використання  лікарських  засобів  та  коштів  місцевого
бюджету шляхом впровадження та дотримання в медичній практиці стандартів
надання медичної допомоги (локальні протоколи);

 формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до
власного здоров'я, сприяння пропаганді здорового способу життя.

Затверджений  річний  обсяг  коштів  становив  710 тис.  грн  міського
бюджету.  Виписано  пільгових  рецептів  7  402,  з  них  відпущено 4783  аптекою
№190 ТОВ "Ліки України", яка стала переможцем конкурсу.

У лютому  2019  року  рішенням міської  ради  шляхом  перетворення  було
реорганізовано  Прилуцьку  міську  стоматологічну  поліклініку  в  комунальне
некомерційне підприємство "Прилуцька міська стоматологічна поліклініка".

На утримання закладу за 2019 рік було фактично використано бюджетних
коштів – 4910,60 тис. грн.

За 2019 рік залучено позабюджетних коштів на суму – 770,4 тис. грн, з них:
- платні послуги – 769,4 тис. грн (99,9 % від усіх позабюджетних надходжень);
- благодійні внески фізичних осіб – 1,0 тис. грн.

За  поточний  рік  на  безкоштовне  та  пільгове  зубопротезування  було
використано  160,0  тис.  грн  за  рахунок  місцевого  бюджету.  Витрати  коштів
субвенції  державного  бюджету  у  розрахунку  на  1  мешканця  міста  становили
51,45 грн. Витрати з позабюджетних коштів на 1 жителя міста 14,22 грн.

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

 
 Житлово-комунальне господарство

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

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

В міській раді в управлінні житлово-комунального господарства призначена
відповідальна особа по створенню та функціонуванню об’єднань співвласників
багатоквартирних  будинків. В  місті  станом  на  01.01.2020  року  створено  54
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

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

З  метою  поліпшення  технічного  стану  водопровідно-каналізаційного
господарства,  централізованого  теплопостачання,  згідно  плану  капітального
ремонту  по  цехам  КП  "Прилукитепловодопостачання"  за  2019  рік  було
виконано капітального та поточного ремонту на суму 4 млн 290 тис. грн.
         По дільниці теплопостачання:

 З початку 2019 р. виконано заміну 1180 метрів теплових мереж. Вартість
робіт  381,60 тис. грн. 

 Виконані  роботи  по  облаштуванню  засобами  дистанційної  передачі
даних  комерційні  вузли  обліку  природного  газу  на  7  котельнях,  виконана
проектно-кошторисна  документація  на  24  котельні.  Вартість  робіт
2930,5 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 201,282 тис. грн. Загалом по котельні
виконано робіт на суму 694,15 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.  
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 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  225,5  м  водопровідних  мереж.
Вартість робіт 11,049 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  20,5  м   каналізаційних   мереж.
Вартість робіт  24,92 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.

 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,
дератизації в будинках, ремонту панельних швів і таке інше.

 Станом  на  01.01.2020  року  на  обслуговуванні  перебуває  246  житлових
будинків, загальною площею 466,9  тис.кв.м. Рівень оплати мешканцями станом
на  01.01.2020  року  складає  91  %.  Середньооблікова  кількість  штатних
працівників на підприємстві  складає 126 чоловік.

Станом на 01.01.2020 року виконано такі роботи:
– ремонт м’якої покрівлі – на 41 житловому будинку згідно плану заходів та

на 14 житлових будинках додатково;
– ремонт шиферної  покрівлі  на 8 будинках згідно плану заходів та на 1

будинку додатково;
– ремонт вимощення виконано біля 4 будинків згідно плану заходів та біля

5 будинків додатково; 
– ремонт входу у підвальні приміщення у 4 будинках згідно плану заходів

та у 4 будинках додатково; 
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–  ремонт  тамбурів,  козирків  у  5  будинках  згідно  плану  заходів  та  у  7
будинках додатково;

– ремонт  під'їздів у 19 житлових будинках згідно плану заходів та у 10
житлових будинках додатково; 

–  фарбування зовнішніх газопроводів на 4 житлових будинках згідно плану
заходів та  у 35 житлових будинках додатково; 

– ремонт та улаштування лавочок виконано повністю відповідно до плану
заходів та біля 9 житлових будинків додатково;

– ремонт цокольної частини біля 1 житлового будинку згідно плану заходів
та біля 4 будинків додатково;

– ремонт системи ливневого водовідведення на 4 житлових будинках згідно
плану заходів та на 11 житлових будинках додатково; 

– ремонт систем електрозабезпечення 221 будинок; 
–  перевірено  34070  димових  та  вентиляційних  каналів,  згідно  існуючих

графіків,  у 246 будинках; 
– ремонт панельних швів проведено у 1 будинку; 
– скління вікон сходових клітин у 5 будинках, відповідно до плану заходів

та 2 житлових будинках додатково;  
–  ремонт  вхідних дверей  у  5  будинках  виконано  повністю згідно  плану

заходів та у 11 будинках додатково; 
– ремонт східців у 4 будинках відповідно до плану заходів та у 8 будинках

додатково; 
– ремонт оголовків димовентиляційних каналів 4 житлових будинків;
– ремонт  тріщин та швів на фасадах на 2 житлових будинках; 
– обслуговування внутрішньобудинкових систем у 8 житлових будинках та

у 25 житлових будинках додатково.
Роботи по викошуванню прибудинкової території виконано на 100%.
Виконано роботи по складанню актів з комплексної підготовки житлового

фонду до осінньо-зимового періоду, проведено роботи з гідровипробування 100%
житлового фонду що перебуває на обслуговування підприємства.

КП "Послуга"  в  2019  році  працювало над поліпшенням якості послуг,
що надаються.

    З 01.01.2019  по 31.12.2019 рік  перезаключено договорів на вивіз сміття з
мешканцями міста в кількості 20236, кількість споживачів житлово-комунальних
послуг 43707  чоловік.  За  рік  заключено  184  договори  на  вивіз  ТПВ  з
підприємствами та організаціями міста.

За  2019 рік  підприємство надало послуги по благоустрою міста:
➢ вивіз вуличного сміття та захоронення – 2277,3 тис. грн;
➢ розчистка вулиць міста від снігу,землі та листя – 796,2 тис. грн;
➢ посипання  ПСС – 19,1 тис. грн;
➢ завантаження та перевезення ПСС – 15,0 тис. грн;
➢ використано ПСС – 357,3 тони – 185,0 тис. грн;
➢ поливання вулиць міста солоною водою – 88,5 тис. грн;
➢ ручне прибирання вулиць міста – 3102,8 тис. грн;
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➢ ліквідація стихійних сміттєзвалищ (62 шт.) – 132,0 тис. грн;
➢ роботи малярні – 58,4 тис. грн;
➢ обслуговування  каналізаційної  системи  і  системи  водостоку  –

133,6 тис. грн.
Проблемним питанням для КП "Послуга" є несвоєчасна оплата населенням

за надані послуги, не повне охоплення населення договорами.

КП "Міськсвітло" проведено заміну електричних ламп по вулицях міста в
кількості 2798 шт. на світлофорних об’єктах 2212 шт. На освітлення вулиць міста
використано  910091  кВт/год  електроенергії,  на  світлофорних  об’єктах  44839
кВт/год.

Модернізація  зовнішнього  освітлення:  вул.  Молодіжна,  вул.Спартака,
вул.  Б.Носенка,  вул.  Ярмаркова  біля  гаражів,  пров.  Михайлівський,
вул. Лохвицька, вул.Ладанська, вул. Земська (від вул. 1Травня до залізничного
полотна), територія ЗОШ I-III ст..№9, Парк жертвам фашизму, Парк О.Кошового,
вул.  Шкоропада,  вул.  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 солд.каз №12/45, війск.котел.№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,
вул.  Пирогівська,  пров.Пирятинський,  вул.  П.Орлика,  вул..  О.Кобилянської,
вул.  Л.Українки,  7-й  в’їзд  Сагайдачного,  в’їзд  Сагайдачного,  вул.  Ракітна,
парк П.Осипенко, парк р-н ЗОШ № 13.

Проведено  ремонт  та  заміна  лічильників  щитів  обліку  зовнішнього
освітлення  в  кількості  119  штук.  Проведено  обслуговування  та  ремонт
світлофорних об’єктів по місту, ревізію та чистку контролерів на світлофорних
об’єктів.  Проведені  ремонтні  роботи  на  Центральній  площі,  встановлено
Новорічні гірлянди по вул. Київська.

Розкряжовані повалені дерева (в аварійних ситуаціях, складних погодних
умовах) в кількості 72 штук, видалено аварійні та сухостійні дерева в кількості
398 штук.

Проведена санітарна обрізка дерев та кущів на Центральному кладовищі, на
кладовищі в районі 3-го магазину, по вул. Гвардійській, вул. Київській, в парку
Шевченка,  вул.  Ю.Коптєва.  В  зоні  відпочинку  біля  р.Удай  проведена  зрізка
кущів, кронування дерев, косіння трави.

Встановлено  світлофорний  об'єкт  по  вул.  Гвардійській, пішохідний
світлофорний об’єкт по вул. 1 Травня, пішохідний перехід по вул. Київська (біля
магазину "Ерудит").
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Капітальне будівництво

        У 2019 році було здійснене фінансування наступних видів робіт та об'єктів
капітального будівництва:

➢ капітальний ремонт (заміна вікон) гімназії № 5 по вул. Вокзальній, 22, з
договірною ціною 697310,00 грн,  у т.ч.  677 000,00 грн – субвенція соціально-
економічний  розвиток  окремих  територій  на  2019  рік  та  20  310,00  –  спів
фінансування з місцевого бюджету;

➢ капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини  вул. Житня
(від вул. Богунської до вул. Костянтинівської), 2 440 505,60 грн;

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

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

➢ будівництво зовнішньої водопровідної мережі вул. Костянтинівська  в м.
Прилуки Чернігівської області", 1 489 904,40 грн;

➢ капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Боброва
(від вул. Сорочинської до вул. Фабричної), 2 412 978,53 грн;

➢ капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  проїзної  частини  вул.
Костянтинівської (від вул. Вокзальної до вул. Гімназичної), 2 818 029,12 грн;

➢ капітальний  ремонт  покриття  даху  терапевтичного  корпусу  КЛПЗ
"ПЦМЛ" по вул. Київська, 56, –  2 645 444,60 грн, згідно бюджетних призначень
на 2019 рік – 488 181,88 грн;

➢ капітальний  ремонт  будівлі  НВК  №  15  (вимощення,  система
водовідведення  з  даху)  за  адресою:  ІІ  провулок  Миколаївський,  14  А,
1 386 869,46 грн, згідно бюджетних призначень на 2019 рік – 554 282,61 грн;

➢ капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  проїзної  частини  вул.
Київської (від вул. Ждановича до вул. Земської),  15 607 670, 00 грн, економія по
вищезазначеному об’єкту склала загалом 3 293 035,01 грн;

➢ будівництво громадської вбиральні у центральній частині міста Прилуки,
1 262 014,71 грн;

➢ будівництво залізничного переїзду по вул. Челюскінців (1км ПК9),   658
824,60 грн;

➢ капітальний  ремонт  (вимощення,  стіни,  дах)  приміщення  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів № 7 по вул. Земській, 36,   390 976,67 грн; 
           На стадії завершення роботи по наступним об'єктам: 

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

➢ будівництво  спортивного  майданчику  зі  штучним  покриттям
Прилуцької  дитячо-юнацької  спортивної  школи  по  вул.  Пушкіна,  104  з
виділенням  черговості:  І-ша  черга  –  улаштування  спортивного  майданчика  з
асфальтобетонним покриттям",  з  договірною ціною 757 326,58 грн,  договір не
виконаний у повному обсязі, не встановлена огорожа спортивного майданчика;

           
                                                                                                                                                                                                                   28



➢ капітальний  ремонт  терапевтичного  корпусу  КЛПЗ  "ПЦМЛ"  по  вул.
Київській, 56, з договірною ціною 2899999,00 грн, згідно бюджетних призначень
на 2019 рік – 1685863,15 грн, договір не виконаний у повному обсязі;

➢ будівництво західної трибуни основного футбольного поля за адресою:
вул. Пушкіна, 104, з договірною ціною 3 700 000,00 грн, згідно з кошторисними
призначеннями на 2019 рік – 1 100 896,88 грн, договір не виконаний у повному
обсязі.

Освітня галузь

Протягом  2019  року  освітня  галузь  міста  працювала  в  напрямку
покращення  якості  і  конкурентоспроможності  освітніх  послуг,  шляхом
впровадження вимог та  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.

У місті функціонує 14 закладів дошкільної освіти, у яких виховуються 2121
дитина. У 2019 році відбулося збільшення кількості закладів дошкільної освіти за
рахунок реорганізації навчально-виховного комплексу №15 у заклад дошкільної
освіти (ясла-садок) комбінованого типу №15.

У 2019  році  функціонували  11  закладів  загальної  середньої  освіти  з
контингентом 5757 учнів. Відповідно до вимог чинного законодавства, з метою
ефективного використання бюджетних коштів міською радою ухвалено рішення
про перехід трьох закладів загальної середньої освіти (№№6,7,10) на самостійну
фінансово-господарську діяльність.

З  метою  забезпечення  змістовного  дозвілля  учнів,  попередження
негативних проявів  серед  неповнолітніх  у  трьох закладах  позашкільної  освіти
(Центрі творчості дітей та юнацтва, Центрі науково-технічної творчості молоді,
Дитячо-юнацькій спортивній школі) позашкільною освітою було охоплено 52%
учнів закладів загальної середньої освіти міста. У 197 гуртках 3095 вихованців
вдосконалювали свої нахили і здібності. 

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

Рішенням міської ради від 19 квітня 2019 року №9 було виділено кошти з
розрахунку на 1 учня по 100 грн по кожному закладу освіти, загальна сума склала
902, 900  тис. грн.

Зазначені  кошти  були  використані  на  поточні  витрати  закладів  освіти,
модернізацію освітнього процесу, підготовку до нового навчального року. 

Крім  вищезазначеного  депутатами  міської  ради,  за  рахунок  коштів
виділених  на  проведення  депутатської  діяльності,  надана  допомога  на
покращення  матеріальної  бази  закладам  загальної  середньої  освіти  в  розмірі
856 057 грн.
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Вказані  кошти  були  зокрема  використані  для  закупівлі  телевізорів,
комп’ютерної  техніки,  акустичних  систем  та  іншого  обладнання  на  суму
148 972 грн; пральної машини – 10 999 грн; квадракоптера – 29 758 грн; заміну
вікон  та  дверей  на  енергозберігаючі  –  171  000  грн;  придбання  матеріалів  та
поточний ремонт – 206 000 грн; придбання меблів – 89 000 грн; поточні витрати –
30 300 грн; ігрові майданчики та спортивний інвентар – 30 000 грн.

За кошти бюджету міста у 2019 році:
 проведено ремонт даху та фасаду існуючого корпусу гімназії №1 імені

Георгія Вороного на суму 351 730 грн;
 проведено ремонт харчоблоку Ліцею №7 на суму 192 426 грн;
 проведено  ремонтні  роботи,  закупівлю  меблів,  обладнання  та

спортінвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи  на суму 279 000 грн;
 виконано ремонтних робіт по відновленню тепломереж та водопроводів

на суму 125 800 грн;
 виконана заміну вікон та дверей на енергозберігаючі на суму 584 935 грн;
 проведено асфальтування подвір’я на суму 75 000 грн;
 проведена підписка на періодичне видання на 2019 рік на сумі 37 328 грн;
 придбання класних журналів – 40 139 грн ; 
 проплачена послуга "Інтернет" та зв'язок – 143 160грн;
 придбано вогнегасників, протипожежного та електрообладнання  на суму

95 316 грн. 

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

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

Спільними зусиллями була організована робота практичних психологів та
соціальних  педагогів  по  наданню  психологічної  та  соціально-педагогічної
допомоги постраждалим від збройного конфлікту на сході України.

З 03 по 21 червня  працювали табори з денним перебуванням на базі всіх
закладів загальної середньої освіти  та  ЦТДЮ.  У  другу зміну з  24 червня по 12
липня працював табір денним перебуванням на базі  ЦТДЮ. З 29 липня по 15
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серпня – на базі ДЮСШ. Всього охоплено відпочинковими послугами в даних
таборах  1496  дітей.  З  них  –  973  дітей  пільгових  категорій.  Для  забезпечення
відпочинку  дітей  пільгових  категорій  залучено  коштів  з  міського  бюджету
865782,73 грн. 

На  базі  закладів  дошкільної  освіти  проводилась  методична  робота,  що
розширила знання  педагогів  з  питань  впровадження національно-патріотичних
ідей у  практику роботи,  зокрема:  семінари-практикуми,  педагогічні  майстерні,
тематичні  декадники.  Вихователі  для  формування  національно-патріотичної
свідомості у дошкільнят широко використовують проектну діяльність. Зокрема
такі заходи пройшли в закладах дошкільної освіти №№26,27,28. 

Під  час  днів  відкритих  дверей  для  батьків  педагоги-дошкільники
презентували  проекти  "День  народних  традицій",  "Україна  надзвичайна",
"Фольклорне намисто", "З чого починається Батьківщина". Яскраві заходи  були
проведені і до тематичних днів: "День міста", "День Соборності України", "День
козацтва", "День рідної мови", "День матері", "День захисників України", "День
пам'яті і примирення".

В  закладах  дошкільної  освіти  працювали  10  гуртків   національно-
патріотичного виховання, які відвідували 112 дітей. 

В  рамках  Шевченківських  днів  та  тижнів  патріотичного  виховання
організовували  виставки  творчих  робіт  образотворчого  та  декоративно-
прикладного мистецтва учнів початкової школи та вихованців закладів загальної
середньої  та  дошкільної  освіти,  вихованців  ЦТДЮ  (в  тому  числі  дітей  з
особливими освітніми потребами) "Моя барвиста Україна".

У військово-історичному музеї на базі Ліцею №10 діяла та поповнювалась
новими експонатами експозиція "Військові прапори України".

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

Цілий ряд заходів проведено з нагоди:  Дня Державного Прапора України
та  річниці  незалежності  України,  77-х  роковин  трагедії  Бабиного  Яру,  Дня
Захисника  України,  Дня  звільнення  України  від  нацистських  окупантів,  Дня
пам’яті жертв голодоморів, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті Героїв Крут,
Дня  українського  добровольця,  100-річчя  Української  революції,  Дня
партизанської  слави,  річниці  визволення  міста  Прилуки  від  нацистських
окупантів.  Також пройшли заходи щодо відзначення дати проголошення Акту
злуки  Української  Народної  Республіки  і  Західної  Української  Народної
Республіки,  вшанування  пам’яті  Героїв  Небесної  Сотні,  учасників  Революції
Гідності та до Дня Збройних сил України. 

Управлінням освіти міської ради спільно з закладами освіти міста у 2019
році  було  організовано  і  проведено  військово-польові  збори  із  залученням
працівників Прилуцького об’єднаного військового комісаріату та  Комунально-
лікувально-профілактичного  закладу  Прилуцька  центральна  міська  лікарня,
викладачів та студентів Прилуцького медичного училища, військово-патріотичні
змагання "Я – патріот", міські змагання "Сокіл" ("Джура") для учнів 2-4 класів,
триденний  виїзний  міський  етап  Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-
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патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), турнір з українських національних бойових
мистецтв,  відкрита  першість  Прилуччини  "Козацький  герць"  імені  Валентина
Бойка,   фізкультурно-патріотичний  фестиваль  школярів  України  "Козацький
гарт".

Учасники  освітнього  процесу  взяли  участь  у  VIIІ  Всеукраїнському
радіодиктанті національної єдності до дня української писемності та мови. 402
учні  5-11  класів  шкільному  та  міському  етапах  ІХ  Міжнародного  мовно-
літературного  конкурсу  учнівської  та  студентської  молоді  імені  Тараса
Шевченка, у якому взяли участь, шкільний та міський етапи ХІХ Міжнародного
конкурсу  з  української  мови  імені  Петра  Яцика,  міський  етап  ХVІІІ
Всеукраїнського  конкурсу  учнівської  творчості  під  гаслом  "Об’єднаймося  ж,
брати мої!".

Здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти міста протягом року
брали  участь  у  Всеукраїнській  грі-конкурсі  з  українознавства  "Патріот",
Всеукраїнській  українознавчій  грі  "Соняшник-2018"  та  інших  Всеукраїнських
конкурсах національно-патріотичного спрямування.

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

На кінець  2019 року заклади  дошкільної
освіти відвідувала  2121  дитина (81,6%), в т.ч.
108  –  з  особливими  освітніми  потребами  у
спеціальних  групах   та   108  –  у  закладі
санаторного  типу.  З  них  187  з
короткотривалим  терміном  перебування,
третина з яких – без харчування за бажанням
батьків.  Діти  старшого  дошкільного  віку
стовідсотково  охоплені  різними  формами
дошкільної  освіти.  Електронною  системою
реєстрації  дітей  у  дошкільний  навчальний
заклад  протягом звітного періоду скористалось близько тисячі сімей. 

Відповідно  до  інструктивно-методичних  рекомендацій  "Щодо  організації
діяльності  закладів  освіти,  що  забезпечують  здобуття   дошкільної  освіти  у
2019/2020 навчальному році"  всі заклади продовжували впровадження в роботу
Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від 2 до 7
років "Дитина", Концепції національно-патріотичного  виховання дітей та молоді
та  виконання  вимог  Санітарного  регламенту;  оновили  предметно-ігрове
середовище груп відповідно до сучасних вимог; забезпечили формування основ
фізичного  та  психічного  здоров’я  дітей  дошкільного  віку  за  рахунок
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впровадження інноваційних здоров'язбережувальних технологій. Особлива увага
зверталась на педагогіку партнерства, яка передбачає вміння забезпечити плідну
співпрацю з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги. Міським
методичним центром  надані консультації щодо використанням ІКТ-технологій
та роботи  Студії методичного супроводу з проблеми "Технологія Mind Mapping:
джерела, концептуальні засади, термінологія".

В  ході  проведення  обласного  семінару  для  завідувачів  методичних
кабінетів (центрів) органів управління освітою "Інноваційна освітня діяльність в
умовах розбудови Нової української школи" директор закладу дошкільної освіти
Веремієнко С.А. презентувала методичний анонс-огляд "Сучасний етап розвитку
дошкільної та початкової освіти на засадах наступності".

Серед  ключових  компонентів  формули  Нової  української  школи  значне
місце  посідає  сучасне  освітнє  середовище,  яке  забезпечує  необхідні  умови,
засоби  і  технології  формування  компетентностей,  потрібних  для  успішної
самореалізації дитини у суспільстві, визначені у Базовому компоненті дошкільної
освіти та Державному стандарті початкової освіти.

Створення  такого  змістовного  сучасного  розвивального  середовища  у
закладах дошкільної освіти міста дозволило педагогам відмовитись від застарілих
підходів:  фронтальних  форм  організації  освітнього  процесу,  класичного
розташування  дітей  у  групі,  статичних  поз  на  заняттях  та  забезпечити
оптимальну рухову активність, що є засобом оптимізації освітнього процесу та
профілактики різних захворювань.

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

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

Управління  освіти  спільно  з  педагогічними  колективами  забезпечує
реалізацію  Концепції  нової  української  школи  в  закладах  загальної  середньої
освіти.  З  цією  метою  міським  методичним  центром  підготовлено  навчально
методичну  конференцію  "Нова  українська  школа:  практична  реалізація
Концепції", спільне засідання науково-методичної ради ММЦ управління освіти
та  постійно  діючого  семінару  директорів  закладів  загальної  середньої  та
позашкільної освіти.

18 лютого 2019 року Прилуцьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №7
відвідала  Світлана  Бондар,  наставник  LEGO  в  рамках  меморандуму  про
взаєморозуміння  між  Міністерством  освіти  і  науки  України  та  The  LEGO-
Foundation  для  спілкування  з  педагогічним  колективом  та  учнями  перших  і
других класів. Метою зустрічі стало забезпечення якісного впровадження ігрових
та діяльнісних методів навчання в освітній процес у рамках Концепції реалізації
державної  політики у  сфері  реформування  закладів  загальної  середньої  освіти
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"Нова українська школа" з використанням LEGO SYSTEM та LEGO DUPLO.
У 2019 фінансовому році на засадах співфінансування щодо реформування

Нової української школи були виділені кошти з державного бюджету в сумі 1 133
907,00  грн  (70%),  з  місцевого  496  660,00  грн  (30%).  На  виділені  кошти було
придбано сучасні меблі, дидактичний матеріал та комп'ютерне обладнання.

У   закладах  загальної  середньої  освіти  міста  №№1,3,5,6,7,9,14  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  закладах  загальної  середньої  освіти  №№1,5,6,7  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.

Практичний психолог гімназії  № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна
Садова  І.В.  стала  переможцем  Всеукраїнського  конкурсу  авторських  програм
практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі". 

У 2019-2020  навчальному  році  функціонують  11  закладів  загальної
середньої  освіти  з  контингентом  5757  учнів.  Відповідно  до  вимог  чинного
законодавства,  з  метою ефективного використання бюджетних коштів міською
радою ухвалено рішення про перехід трьох закладів загальної середньої освіти
(№№6,7,10) на самостійну фінансово-господарську діяльність.

Середня наповнюваність учнів у класах складає 26,2 осіб, що на 0,3 більше,
ніж у минулому навчальному  році.

У 8  закладах  загальної  середньої  освіти  функціонують  20  інклюзивних
класів, в яких навчаються 21 учень з особливими освітніми потребами. Введено
20  посад  асистента  вчителя.  Для  порівняння  у  2018  році  функціонувало  11
інклюзивних класів.

На початок року було виділено субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами в
сумі 288,5 тис. грн з них 187,5 тис. грн на оплату праці за проведення корекційно-
розвиткових занять та 100 970 грн на зміцнення матеріально технічної бази для
дітей з особливими потребами.

У школах  міста  навчається  56  дітей,  що  мають  статус  внутрішньо
переміщеної особи, 72 дітей із сімей учасників АТО/ООС.

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

На  належному  рівні  в  закладах  освіти  міста  проводилась  робота  по
експериментальній та інноваційній діяльності.  Ефективно працювали в режимі
експериментальної  роботи  всеукраїнського  рівня  заклади:  гімназія  №  1  імені
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Георгія  Вороного,  гімназія  № 5  імені  Віктора  Андрійовича  Затолокіна,  Ліцей
№ 6, Ліцей № 7. 

У  рамках  експериментальної  роботи  всеукраїнського  рівня  "Апробація
освітніх програм з реалізації Державного стандарту Нової української школи" на
базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 (на даний час Ліцей №7) протягом року перспективним
педагогічним  досвідом  по  впровадженню  нового  Держстандарту  ділились
педагоги зазначеного закладу. 

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

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

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

Комп`ютерні програми "КУРС: Школа" та "КУРС: Дошкілля" призначені
для  ведення  єдиної  бази  даних  закладів,  відповідно,  загальної  середньої  та
дошкільної освіти, управління процесами, ведення електронних журналів, обліку
дітей та генерації звітів Міністерства освіти і науки України.

Функціонувала  електронна  реєстрація  вихованців  в  заклади  дошкільної
освіти.

Робота в проектах і програмах
Протягом  2019  року  управління  освіти  міської  ради  працювало  над

реалізацією міських цільових Програм, зокрема:
➢ "Крок за кроком до здоров'я" Прилуцької загальноосвітньої школи №14

Прилуцької міської ради Чернігівської області на 2016-2020 роки", затвердженої
рішенням міської ради (21 сесія 7 скликання) від 23 грудня 2016 року № 6;
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➢ "Підтримка  та  розвиток  учнівської  молоді  міста  на  2016-2020  роки
"Обдарованість", затвердженої  рішенням міської ради (51 сесія 7 скликання)  від
21 грудня 2018 року №17;

➢ "Звільнення від батьківської плати за харчування дітей із сімей учасників
АТО, дітей із сімей учасників бойових дій на території інших країн, дітей, що
зареєстровані  як внутрішньо переміщені особи", затвердженої  рішенням міської
ради (4 сесія 7 скликання) від 23 грудня 2016 року №4 ;

➢ "Забезпечення пільгового перевезення дітей шкільного віку громадським
автотранспортом на  міських  автобусних маршрутах  загального  користування",
затвердженої рішенням міської ради (51 сесія 7 скликання) від 21 грудня 2018
року №16;

➢ "Харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста
у 2019 році", затвердженої рішенням міської ради (51 сесія 7 скликання) від 21
грудня 2018 року №14.

Працівники управління  освіти міської ради працювали над впровадженням
проекту  НЕФКО  "Підвищення  енергоефективності  об’єктів  бюджетної  сфери
(освітні  навчальні  заклади)  та  системи зовнішнього  освітлення  м.  Прилуки"  з
метою впровадження енергозберігаючих технологій ЗОШ №№2,13 і ДНЗ №9. 

Під  супроводом  міського  методичного  центру  управління  освіти  міської
ради  запроваджується  медико-педагогічний  проект  всеукраїнського  рівня
"Гармонія  інтелекту  та  здоров'я"  дошкільним  навчальним  закладом
комбінованого  типу  №  26,  комунальним  позашкільним  навчальним  закладом
"Центр творчості  дітей та юнацтва" та ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14. У Ліцеї № 6
продовжувалась  робота  у  Всеукраїнському  науково-педагогічному  проекті
"Інтелект України".

Культура

Місто Прилуки має давні мистецькі традиції та високий творчий потенціал.
Так, у 2019 році відділ культури і туризму Прилуцької міської ради став

учасником  проекту  культурного  розвитку  "Посилення  інституційної
спроможності  місцевого  самоврядування  в  частині  забезпечення  надання
ефективних  культурних  послуг,  застосуванні  інноваційних  та  креативних
індустрій, створення принципово нових лідерів до культурного розвитку громад",
3-ї  всеукраїнської  конференції  "Культура  та  креативні  індустрії  як  основа
розумної  стратегії  розвитку  малих  територій",  проекту  "Школа  культурного
менеджменту та креативних індустрій 2019",  взято участь у розробці грантових
заявок до Українського культурного фонду та House of Europe.

У червні 2019 року   відділом культури і туризму міської ради  проведено
круглий стіл "Культура і креативні індустрії, як основа стратегії розвитку міста",
який мав на меті окреслити шляхи сучасного підходу щодо планування місцевого
розвитку,  що  будується  на  розумінні  культурних  ресурсів  як  сукупності
економічних  активів,  культурного  капіталу  нашого  міста,  що  здатні  робити
прямий та дотичний вклад в економіку.

Велике  значення  на  шляху  просування  позитивного  іміджу  Прилук  має
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участь  у  грантових  проектах.  Фахівці  галузі  культури  відвідують  навчання,
надсилають заявки на участь у різноманітних програмах та проектах.

На сьогоднішній день в місті  діє 9 закладів культур и:  міський Будинок
культури  з  філією,  Прилуцький  краєзнавчий  музей  ім. В.І.Маслова  з  філією,  
2 школи естетичного виховання та 5 бібліотек, в яких працює 210 чоловік.

У закладах культури функціонує 48 колективів,  13 з  яких носять звання
"народний" та "зразковий".

З  метою  утвердження  статусу  міста  Прилуки  як  культурного  центру
обласного  та  Всеукраїнського  рівнів,  наше  місто
стає фестивальним. Організовано ряд фестивалів: 

 ХVІІІ Міжнародний молодіжний фестиваль
"Мистецькі барви";

 Всеукраїнський фестиваль хореографічного
мистецтва "Свято танцю";

 родинний  фестиваль  "Талановиті  сім'ї
нашого міста" в рамках родинного свята "Щаслива
родина нашого міста" до Дня матері та сім’ї;

відкритий  Всеукраїнський
фестиваль  акторської  майстерності
ім. М.Яковченка;

 у рамках Воздвиженського
ярмарку  –  Всеукраїнський
фольклорний  фестиваль  "Співоче
поле"  за  участю  фольклорних
колективів  з  різних  областей
України.  Міжрегіональний
Воздвиженський ярмарок у 2019  р.
став одним з номінантів на перемогу

в  обласному  конкурсі  Чернігівщина  туристична:  вибір  року  2019  у  номінації
"Подія року";

 Всеукраїнський  відкритий  фестиваль  театрального  мистецтва
"Театральна осінь".  Своє мистецтво демонстрували 9 колективів з Волинської,
Запорізької, Сумської та Чернігівської обл.;

 фестиваль патріотичної пісні "Ми – українці!".
Прилуцький міський Будинок культури.
При  МБК  працює  29 колективів  художньої  самодіяльності,  з  них: 

11  носять  почесне  звання  "народний",  1  -  "зразковий" та  8  любительських
об'єднань, в яких займається 560 учасників.

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

Традиційним  у  міському  Будинку  культури стало  проведення:  відкриття
головної ялинки міста,  концертно-розважальної програми "Новий рік святкуємо
           
                                                                                                                                                                                                                   37



разом!", театралізованого концерту до Дня святого Миколая, новорічних ранків
та  казок,  різдвяного  свята  "Христос  народився,  славімо  Його!",  народного
гуляння  "Щедрий  вечір,  добрий  вечір!",  шоу-програми  "Зіркові  дуети",
обрядового  дійства  Івана  Купала,  жіночого  вернісажу  "Сузір’я  прилучанок",
мітингу –  реквієму до  Дня  Чорнобильської  трагедії,  урочистостей до  Дня
Незалежності,  урочистої церемонії відзначення  кращих  прилучан  "Гордість
міста", заходів до Дня захисника України, 

Для  молоді  організовано  конкурс
краси  та  грації  краси  "Прилуцька  красуня
2019",  молодіжні  вечірки  "ПозитиFF…
party".

Під  час  оздоровчого  періоду  влітку
організовано  заходи  для  дітей:  концертна
програма  "Свинка  Пеппа  та  її  друзі",
танцювально-розважальна програма "DISCO
Party",  квест "Kidsqvest",  вистава  "Пригоди
Сироїжки" .

Діти,  які  потребують  соціальної
допомоги, мали можливість безкоштовно відвідувати заходи.

Традиційно  проведено  міжрегіональний  Воздвиженський та  Миколин
ярмарок.

Постійно проходять вечори ретро-танцю, які користуються популярністю в
учасників клубу "Надвечір’я".

У 2019 році відсвяткував 55–ий  ювілей народний аматорський естрадний
оркестр.  В  березні  відбувся  творчий  вечір  Олександра  Дубовика  "Любов
довжиною в життя…", в серпні  – Анни Ведмідської "Я вас люблю!".

Підтвердили звання "народний аматорський" театр "Рампа",   фольклорний
колектив "Горлиця" та ансамбль народної пісні "Калина".

Учасники  колективів  МБК  підвищують  свій  рівень  виконавської
майстерності,  демонструють свої досягнення на місцевих заходах та далеко за
межами міста.  За поточний період колективи МБК взяли участь у  4  обласних,
18 всеукраїнських,  4  міжнародних фестивалях та конкурсах і отримали призові
місця. Найвищі нагороди: у лютому  народний театр хореографічної мініатюри
"Апломб" отримав І  місце у Міжнародному молодіжному фестивалі "Мистецькі
барви",  у  Міжнародному фестивалі  конкурсі  талантів  "Gold  star fest" м.  Київ,
студія східного танцю "Маріам" - у Міжнародному дитячому конкурсі  танцю
"Карнавал емоцій" у м. Мінську та на Всеукраїнському рейтинговому фестивалі
східного танцю "ORIENTAL SHINE" у м. Кременчуг. Народний театр "Рампа" на
обласному конкурсі театрального мистецтва отримали чотири І місця.

Працює філія міського Будинку культури у військовому містечку № 12, де
проводяться  заходи  до  державних  свят  та  постійно  функціонує  3  колективи
художньої самодіяльності.

Фінансово-економічна діяльність та матеріально-технічне забезпечення.
Касові  видатки  загального  фонду  за  2019  рік  МБК  складають

4527113,73 грн.
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Надійшло  коштів,  отриманих  як  плата  за  послуги,  на  загальну  суму
225397,36 грн (в т ч. за послуги, що надаються бюджетними організаціями згідно
з їх основною діяльністю – 185903,25 грн, від оренди майна –  39369,11 грн, від
реалізації майна в установленому порядку – 125 грн).

Надійшло коштів,  отриманих за  іншими джерелами власних надходжень
62503,20 грн (від отриманих благодійних внесків).

У натуральній формі отримано  матеріальних цінностей на загальну суму
35955 грн.

За  рахунок  коштів  загального  фонду  міського  бюджету  придбано
матеріальних  цінностей  на  суму  6793  грн  (миючі  засоби  – 1000  грн,
електротовари – 3700 грн, токени – 695 грн, офісний папір – 1398 грн).

За депутатські кошти придбано костюми:  сорочки українські (чоловічі та
жіночі)  –  10800  грн,  миючий  пилосос  – 7639,98  грн,  ЛЕД  лампочки  –  
3560,02 грн.

За  кошти  загального  фонду  міського  бюджету усунено  порушення  по
протипожежній  безпеці  на  загальну  суму  464067,13  грн,  а  саме:  придбано
пожежне  обладнання  (вогнегасники,  пожежні  рукава,  пожежний  щит  та
комплектуючі, стволи та ін.) – 16851 грн; придбано та встановлено протипожежні
двері  10  шт.  –  75456,78  грн; металеві  двері  (для  аварійних  виходів)  6  шт.  –
24480 грн; протигази ГП-7 6 шт.  – 4760 грн; матеріали для ремонту поточної
сигналізації  на  загальну  суму  78839,49  грн  та  виконано  поточний  ремонт
пожежної  сигналізації  на  суму  121145,77  грн; матеріали  для  системи
пожежогасіння  на  суму  7999,86  грн  та  виконано  поточний  ремонт  системи
пожежогасіння  на  суму  28854,23  грн; проведено  паспортизацію,  експертне
обстеження  посудини,  що  знаходиться  під  тиском  –  2880  грн; виконано
вогнезахисне  просочування  (поверхневе)  дерев’яних  елементів  горищного
покриття, конструкцій сцени та тканини, декорацій  на суму 102800 грн.

За  рахунок  коштів  спеціального  фонду  міського  бюджету  придбано
матеріальних цінностей на суму 70343,88 грн (генератор туману та слідкуючий
прожектор – 30015 грн, токени  – 3475 грн, вогнегасники, ствол, кронштейни  –
15271,50  грн,  будівельні  товари  – 10527,31  грн,  ЛЕД  світильники  аварійні  –
2431  грн,  світильники  призматики  – 1600  грн,  квитки  5000  шт.  – 540  грн,
новорічні гірлянди  – 1488 грн, дзеркала 2 шт. – 2650 грн, господарчі товари –
1508,05 грн, мультикабель – 838 грн).

За  кошти благодійного фонду придбано матеріальних цінностей на суму
17526,14 грн (в т.ч. бетонозмішувач – 3770 грн, будівельні та господарські товари
на суму 9570,95 грн, банер – 3960 грн, канцелярські товари – 225,19 грн).

За  власні  кошти  (20098,26  грн), власними  силами  виконано  поточні
ремонти гримерних, коридору, фойє. Відремонтовано дах над касовим фойє.

Прилуцький краєзнавчий музей ім. В. І. Маслова 2019 рік працював під
егідою 125 років з дня заснування музею та 200-річчя Г. П. Галагана. Працівники
музею брали участь у наукових конференціях Полтави, Києва. Досліджені "Місця
пам'яті  Української  революції  1917-1921 років":  для інтерактивної  веб-карти в
рамках  Всеукраїнського  науково-просвітницького,  історико-краєзнавчого
проекту. 
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Працівники проходили підвищення кваліфікації та отримували навчання в
"Школі соціального проектування. Грант менеджменту." (безкоштовно на основі
конкурсу).

Відкрито 27 виставок: "Український Герб" виставка
Інституту  національної  пам’яті;  "Донбас.
Перепрочитання"  виставка  Інституту  національної
пам’яті;  "Вони  надихали  Т.  Г.  Шевченка"   виставка
плакатів Чернігівського обласного історичного музею ім.
В. Тарновського; "Галаганівськм колекція" галаганівські
родинні портрети з колекції Чернігівського художнього
музею  ім.  Г.  Галагана;  "Галаганівська  колекція-2"
графіка 18-19 ст.  з  колекції  Чернігівського художнього
музею ім. Г. Галагана; "Знані роди Прилуччини" ,  "Ой,
хустина,  хустиночка! Мережена,  шита...." виставка  з
приватної  колекції;  "Прилуки  в  роки  Другої  світової
війни"; "Ялинка з присмаком дитинства" виставка понад
400 новорічних  прикрас. Музей ініціював та реалізував в рамках Дня вишиванки
фото-проект "Жінки героїв АТО".

Проведена міжнародна акція "Ніч у  музеї" із залученням гончара, лучників
та зброярів, міжнародна  акція "Селфі  у музеї",  яка відволікає  молодь робити
селфі на небезпечних об’єктах.

Проведено другу краєзнавчу премію ім. Д. О.  Шкоропада "Рідний край",
презентації видань з українським науковцем, істориком, літератором, лінгвістом,
журналістом,  громадським  діячем,  кандидатом  історичних  наук  І.Забіяки,
Марини  Будзар.  Зустріч  з  старшим  науковим  співробітником  Чернігівського
обласного історичного музею І.  Ситим на тему "Прилуцькі  печатки і  зібранні
Чернігівського музею".

Музей активно веде сторінку у соцмережі Фейсбук, де має близько 2000
підписчиків.  У 2019 р. паралельно  почав працювати сайт музею.

Музей проводить майстер-класи, екскурсії вихідного дня, молодіжні квести
містом, долучається до ярмаркових дійств.

Музеєм  реалізується  проект  "Музейний  дитячий  простір",  який  є
надзвичайно популярним серед найменших відвідувачів.

У  2019  р.  музей  став  переможцем  в  обласному  конкурсі  Чернігівщина
туристична: вибір року 2019 у номінації "Музейний заклад. Місцевий музей".

Музейний фонд - 65 тис. експонатів. 
Господарська робота:
- зроблено ремонт частини даху музею – 107456 грн (загальний фонд);
- замінено вікна у філії ім. О. Кошового – 13000 грн (загальний);
- встановлено пожежну сигналізацію у філії ім. О.Кошового – 35928,45 грн

(загальний);
- встановлено нову внутрішнє електропостачання та заземлення у філії ім.

О. Кошового – 17302,84 грн (загальний);
- встановлено блискавкозахист у філії – 14000,14 грн (загальний);
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- придбані  осушувачі  повітря  (3  шт.)  для  регулювання  температурно-
вологісного режиму - 23996 грн (загальний);

- придбано 14 нових опудал птахів - 5400 грн (спецфонд);
- придбано проектор – 12975 грн (загальний);
- принтер – 7000 грн (спонсорські кошти).
Музей  надає  платні  послуги,  основні  з  яких:  екскурсії,  вхідні  квитки,

відвідування  виставки.  Находження  музею  від  платних  послуг  за  2019  рік
становить 14275.00 грн.

Центральною бібліотекою ім. Любові Забашти та бібліотеками-філіями
було обслуговано 17 350 користувачів,  при цьому видано 318 200  примірників
друкованих  видань.  Здійснюючи  довідково-бібліографічне  обслуговування,
надано  користувачам  11 400  усних  і  письмових  довідок.  Зареєстровано  682
користувачі Інтернет-центру, відвідування становлять – 6695. Загальна кількість
виконаних довідок  з  використанням електронних джерел  (пошук інформації  в
Інтернет) – 1045.

Діяльність  центральної  бібліотеки  ім. Любові Забашти та  бібліотек-філій
забезпечують 23 кваліфікованих бібліотечних працівників.

Книжковий фонд бібліотеки поповнився на  1620 примірників на суму 145
100,08 грн. З них, за кошти місцевого бюджету – 79 прим. на суму 9400 грн.

Зміцнюючи  матеріально-технічну  базу  бібліотеки  придбано  за  кошти
місцевого бюджету:
-    підписка періодичних видань – 20593,38 грн;
-    книги – 9400 грн;
-    принтер лазерний – 4990,70 грн;
-    ноутбук – 8824 грн;
-    комп'ютерні комплектуючі – 10 175 грн;
-    вікна металопластикові – 29820 грн;
-    банер – 1500 грн.

Придбано  10  оцинкованих  листів  для  поточного  ремонту  даху  на  суму
4240,08 грн. Проведено поточний ремонт даху  на суму 11542 грн.

За сприяння виконання  депутатських повноважень депутатами Прилуцької
міської ради придбано: лавочки (6 шт.)  – 11850 грн,  світильники на сонячних
батареях  4 шт. на суму 15276 грн, сміттєві урни бетоні – 300 грн.

Проведено  вимощення  тротуарною  плиткою  прибудинкової  території  по
вул. Котляревського,65 на суму 60524,88 грн.

Надходження від платних послуг становлять – 17212,24 грн.
Придбано за кошти спецфонду: світильники світодіодні (6 шт.)– 2220 грн,

господарчі  товари  –  908,46  грн,  канцелярські  товари  –  1005  грн,  будівельні
матеріали для проведення поточних ремонтів – 2967,91 грн, плівка глянцева –
240 грн,  стабілізатор напруги – 1721 грн,  LED набір  для світильника (3 шт.),
запобіжники (2 шт.), лампи LED (4 шт.), стартери (10 шт.), автовимикач (1шт.),
кабель  (40м.),  клеми  для  розподільчих  коробок  (10  шт.)  на   загальну  суму
2300,98 грн, замок нижній до металевих дверей – 269 грн, ручка для дверей –
149 грн, проведено поточний ремонт принтера – 585 грн.
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Вели активну фандрейзингову діяльність, отримавши благодійної допомоги
на суму – 43208 грн.

Бібліотеки брали активну участь у культурному життя міста,  долучалися до
усіх   міських  соціокультурних  заходів  (проведено  205  заходів,  з  них  29  поза
межами бібліотечних закладів, підготовлено 317 книжкових виставок).

Однією  із  найголовніших  подій  2019  року  стало  вручення  літературно-
мистецької  премії  імені  Любові  Забашти  "Квіт  папороті",  яке  щороку
відбувається у лютому у стінах нашої книгозбірні, з  метою ушанування пам’яті
славетної землячки та визначення літературних та мистецьких досягнень року.

2019 рік відзначився  творчими зустрічами із художниками.
Протягом року поціновувачі красного слова нашого міста були учасниками

цікавих  зустрічей  із  головною  козачкою  української  поезії,  чернігівською
поетесою Ганною Арсенич-Баран.

У   Прилуцькій  міській  центральній  бібліотеці  імені  Любові  Забашти
відбулися  поетичні  читання  "Чарівна  поезія  природи"  у  межах  проекту
"Мандрівний  поетичний  бібліопростір  А+",  який  реалізовувала   Чернігівська
ОУНБ ім. В. Г. Короленка, за підтримки Українського культурного фонду.

У жовтні відбулася презентація літературного альманаху "Мандрівні вірші",
виданого у межах проекту "Мандрівний поетичний бібліопростір А+", який був
реалізований Чернігівською обласною універсальною науковою бібліотекою ім.
В.  Г.  Короленка  за  підтримки  Українського  культурного  фонду  у  рамках
програми  "НОРД:  навчання,  обміни,  резиденції,  дебюти" та  творча  зустріч
місцевих поетів "Під поетичним небом осені". 

Відбулися  презентації  двох  книг
поетеси Ніни Заболотної. Бібліотеками було
проведено  ряд  заходів  у  напрямку
патріотичного виховання та цикл заходів на
правову  тематику.  Бібліотеки  міста
популяризують  свою  діяльність,  свої
надходження  через  вуличні,  книжкові
виставки  та  майстер-класи  під  відкритим
небом.

Успішним  стало  відкриття
бібліотечного простору (бібліо-place)  під  відкритим  небом.  Мета  даної
бібліотечної  інновації  –  удосконалення  форм  і  методів  діяльності  бібліотеки,
залучення жителів міста до книгозбірні та вихід бібліотеки за межі стін закладу.

Комунальний  заклад  спеціалізованої  мистецької  освіти  Прилуцька
школа  мистецтв  укомплектована  високопрофесійними  кадрами,  створена
належна матеріально–технічна база для організації навчально-виховного процесу.

В ній працює 35 викладачів , які мають необхідну професійну освіту.         
Контингент становить 401 учень. Поряд з індивідуальними формами роботи

вони  відвідують творчі  колективи: оркестри  народних та духових  інструментів,
два хорових колективи, Джаз Бенд, ансамблі (скрипалів,  баяністів,   домристів,
вокальні  та  хореографічні).  Крім  цього,  в  школі  працює  творчий  колектив
викладачів вокальний  ансамбль "М′юзік-стиль" (керівник Т.Кязімова).

           
                                                                                                                                                                                                                   42



Колективи, учні та викладачі школи приймають активну участь в творчому
житті  міста:  в  заходах  присвячених  професійним,  календарним  святам,
святкуванні Миколиного, Воздвиженського ярмарку, та інших заходах.

Викладачі  школи  постійно  підтверджують свою професійну майстерність
готуючи учнів до участі у Обласних,  Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах
і   фестивалях.  На цих конкурсах учні  займають  призові  місця.  За 2019 р.   в
доробку  школи  112  лауреатів  конкурсів  різного  рівня.  З  них:  42  лауреатів
обласних конкурсів, 27 Всеукраїнських та 43 Міжнародних.   

Цікаве   дозвілля   в   учнів   школи.  Вони  є   постійними  учасниками і
глядачами  заходів, багато з яких  стали  традиційними. Це такі як: „Посвячення в
першокласники,  "Парад  ансамблів",  "  Я  люблю рідне  місто",  "Миколай  дарує
радість!", "Різдвяні зустрічі" – з випускниками школи,  родинний конкурс "Арт
ялинка",  концерт "З ніжністю до мами", виставки  учнівських  робіт : "Перші
кроки" ,  "Україна-це  ти",  „Осінній  вернісаж",  „Зимові  візерунки",  „Подарунок
мамі", „Хай  вас осяє  Божа  благодать". 

Значна  увага  приділяється  і  профорієнтаційній  роботі.  32  випускники
школи  продовжили  навчання  у  різних  навчальних  закладах  мистецького
спрямування.

Прилуцька   школа   мистецтв   існує  на  комунальній  формі  власності.
Фінансується  з міського  бюджету та  за  рахунок  батьківської плати.

За  2019  рік  придбано  музичні  інструменти  та  обладнання  до  них  на
32140  грн.  За  депутатські  кошти  (виділено  36  тис.  грн)  придбано:  взуття  –
10 тис. грн, віолончель – 12,7 тис. грн, мольберти – 11 тис. грн, комплектуючі до
музичних інструментів – 2,3 тис. грн.

Комунальний  заклад  спеціалізованої  мистецької  освіти  Прилуцька
дитяча  музична  школа  ім.  Л.М.Ревуцького  –  одна  з  мистецьких  шкіл
Чернігівської  області,  яка  давно  зайняла одне  з  почесних місць серед  кращих
шкіл естетичного напрямку. Протягом багатьох років колектив школи є активним
учасником у формуванні культурного і духовного середовища нашого міста.

Більше  року  у  Прилуцькій  ДМШ  ім.  Л.М.  Ревуцького  працює  Базове
методичне  об'єднання  викладачів  спеціалізованих  мистецьких  навчальних
закладів, проходять методичні семінари, конференції для викладачів  Прилуцької
ДМШ ім. Л.М. Ревуцького, Варвинської, Ічнянської, Ладанської, Парафіївської,
Срібнянської, Талалаївської, Прилуцької шкіл мистецтв. 

Традиційно  в   музичній  школі  ім.  Л.М.Ревуцького  проходить  обласний
огляд  конкурс  хорових  колективів  і  вокальних  ансамблів,  інструменталістів
ім.  Любомира  Боднарука  "Свято  хору"  ансамблів  бандуристів  та  ансамблів
струнно-смичкових інструментів мистецьких шкіл області.

Творчі колективи, створені на базі школи (оркестр народних інструментів,
духовий оркестр, хор старших класів, хор молодших класів, два дуети піаністів,
ансамбль домристів "Скерцо", ансамбль домристів, ансамбль гітаристів "Восьма
нота", ансамбль бандуристів, ансамбль скрипалів,  чотири дуети баяністів, дует
баян/акордеон,  ансамбль баяністів)  протягом року активно приймали участь  у
суспільному житті міста – у значущих міських заходах та концертах.
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Дитячі  творчі  колективи,  ансамблі,  солісти  дитячої  музичної  школи
ім. Л.М. Ревуцького стали учасниками й переможцями обласних, Всеукраїнських
та  Міжнародних  конкурсів  і  фестивалів.  Рівень  вмінь  учнів  музичної  школи,
набутий  під  час  освітнього  та  виховного  процесів,  робить  їх
конкурентоспроможними серед однолітків, позитивно впливає на імідж закладу. 

Значна  увага  приділяється  профорієнтаційній  роботі.  16  випускників
продовжують  своє  навчання  у  вищих  мистецьких   навчальних   закладах І-ІV
рівнів акредитації. 

Особливі досягнення:
166  учнів  –  переможці  обласних  конкурсів  виконавців  на  музичних

інструментах  "Граємо  та  співаємо  джаз",  конкурс  виконавців  на  духових
інструментах,  конкурс  дитячих  духових  оркестрів  м.  Чернігів, "Первоцвіт",
"Струни серця" м. Ніжин, "Ромен" м. Ромни;

67  учнів  –  переможці  всеукраїнських  конкурсів:  "В  обіймах  часу",
фестивалю-конкурсу "Сяйво первоцвітів" м. Київ;

16 учнів – переможці міжнародного молодіжного фестивалю "Мистецькі
барви" м. Прилуки.

Для  успішної  реалізації  освітнього  процесу  викладачами  школи  були
розроблені освітні програми різні за  ступенем складності, які роблять музичну
освіту  доступною.  Учні  школи  навчаються  грі  на  16  музичних  інструментах,
сольному  співу.  В  закладі  створено  умови  для  навчання  дітей  з  особливими
потребами.  Розроблені  освітні  програми  інклюзивного  напрямку.  Загальна
кількість учнів – 327 чоловік.

У школі працює 36 викладачів, які мають спеціальну музичну освіту, з них:
7  викладачів  мають  педагогічне  звання  "старший  викладач",  16  викладачів  –
"спеціаліст вищої категорії", а також "спеціалісти першої" та "спеціалісти другої"
категорій.

Прилуцька  дитяча  музична  школа  ім.  Л.М.  Ревуцького  має  комунальну
форму власності,  фінансується з  міського бюджету та  за  рахунок батьківської
плати. 

У  2019  році  із  загального  фонду  проводилось  фінансування  зарплатних
витрат на суму 6 227 348 грн, із спеціального фонду здійснювалися витрати за
комунальні послуги на суму 125 503 грн та витрати на поліпшення матеріально-
технічної  бази  школи  на  суму  53 747  грн  (закупівля  товарно-матеріальних
цінностей  для  виконання  косметичного  ремонту  приміщення  школи,
канцелярські  матеріали,  витратні  електроматеріали,  підписка  періодичних
видань, оновлення оргтехніки, придбання програмного забезпечення та розробка
особистого сайту, навчання на курсах по підвищенню кваліфікації).

З  депутатського  фонду  профінансовано  на  придбання  лінолеуму  для
покриття підлоги класу в школі на суму 1990,80 грн, та на чохли для бандур на
суму  7940  грн.  На  проведення  заходів  (поїздки  на  конкурси)  було  витрачено
27 200 грн.
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Молодіжна політика та спорт

Відділом  сім’ї,  молоді  та  спорту  міської  ради  здійснюються  заходи,
спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту багатодітних сімей,
дітей  і  молоді, розвитку  фізичної  культури  та  спорту,  рівних  прав  і
можливостей  для  участі  жінок  та  чоловіків  у  політичному,  економічному  і
культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді,
запобігання насильству в сім'ї, забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей.

Одним  із  напрямків  роботи  є  оформлення  необхідних  документів
багатодітним сім'ям. Станом на даний час у місті зареєстровано 253 багатодітних
сімей, у яких 828 дітей.

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

У  місті  Прилуки  здійснюється  необхідна  робота,  спрямована  на
забезпечення організованого оздоровлення та відпочинку дітей. У 2019 році 4713
дітей отримали послуги з оздоровлення та відпочинку, з них 2711 дітей пільгових
категорій.  Для  фінансового  забезпечення  відпочинкової  кампанії  2019 року
з міського бюджету використано  866,4 тисяч гривень бюджетних коштів.

Пришкільні табори міста відвідало 1496 дітей, з яких 973 дітей пільгових
категорій,  які отримали відпочинкові послуги за рахунок міського бюджету та
523 дітей відпочило за батьківську плату.

Дітям пільгових категорій були надані путівки до закладів відпочинку та
оздоровлення  за  межами  Чернігівської  області,  відповідно  до  розподілу
Департаменту  сім’ї,  молоді  та  спорту  Чернігівської  обласної  державної
адміністрації

За  рахунок  коштів  міського  бюджету  відповідно  до  міської  цільової
програми "Оздоровлення та відпочинок дітей міста Прилуки на 2016-2020 роки"
надано  25  тисяч  гривень,  на  які  придбано  2  путівки  до  дитячого  закладу
оздоровлення  та  відпочинку  "Лазурна  райдуга" у  смт.  Кирилівка  Запорізької
області  для  дітей,  які  були  відібрані  комітетом  по  визначенню кандидатів  на
заохочення,  як  переможців  Всеукраїнських учнівських  олімпіад  з  навчальних
предметів, обласних та Всеукраїнських змагань.

Відділ сім’ї, молоді та спорту міської ради постійно співпрацює з вищими
навчальними  закладами  міста  І-ІІ  рівнів  акредитації.  Викладачі  та  студенти
запрошуються до участі у заходах з нагоди відзначення всіх державних свят та
свят місцевого значення.

Розвиток фізичної  культури та  спорту  у  місті,  залучення  різних  верств
населення до занять спортом, формування здорового способу життя, створення
відповідних  умов  для  надання  якісних  послуг  у  сфері  фізичної  культури  та
спорту є одним з головних завдань відділу. Відповідно покращення спортивної
матеріально-технічної бази міста – одне з пріоритетних завдань міської ради. 
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Реалізовуючи  державну  бюджетну  програму  "Будівництво  футбольних
полів  зі  штучним  покриттям  в  регіонах  України", у  2019  році  на  території
Прилуцької  дитячо-юнацької  спортивної  школи  збудовано  новий  спортивний
майданчик  зі  штучним  покриттям  шляхом  співфінансування  міського  (55%  -
824,0 тис. грн) та державного (45% - 676,0 тис. грн) бюджетів. 

Розпочато будівництво мультифункціонального спортивного майданчика
з поліуритановим покриттям за рахунок міського бюджету (у 2019 році виділено
816, тис. грн).

Розпочато  будівництво  західної  трибуни міського  стадіону  "Супутник".
Загальний обсяг фінансування якого у 2019 році становив 1 100 897,0 грн, з яких
кошти  державного  фонду  соціально-економічного  розвитку  склали
1 068,0 тис. грн та співфінансування з міського бюджету склало – 32,0 тис. грн.

Відділ  сім'ї,  молоді  та  спорту  міської  ради  тісно  співпрацює  з  усіма
спортивними  федераціями  в  місті,  зокрема  з  федерацією  волейболу,  футболу,
легкої  атлетики,  армспорту,  боксу,  рукопашного  бою,  шахів.  За  підтримки
міської  ради  зазначені  спортивні  організації  беруть  участь  у  змаганнях
регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Повідомляю,  що  протягом  2019  року  відділом  сім'ї,  молоді  та  спорту
міської ради організовано та проведено ряд загальноміських заходів.

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

22 січня 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. 

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

27  січня  2019  року  відбувся
флешмоб з нагоди відзначення                      180-річниці з дня народження Павла
Чубинського  -  автора  тексту  Державного  Гімну  України.  Захід  відбувся  за
ініціативи громадської організації "Прилуцький козацький курінь ім. Івана Сірка"
біля Собору Різдва Пресвятої Богородиці.
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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. 

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  майора,
заступника військового комісара Прилуцького об’єднаного
міського військового комісаріату Гмирі С.М., безпосередніх
учасників  бойових  дій  в  зоні  проведення  ООС,  мам  та
дружин загиблих учасників АТО Джеваги Л.О., Матяш Л.Г.
та Деркач Г.М. 

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

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

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

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

           
                                                                                                                                                                                                                   47



До Дня захисту дітей 31 травня в сесійній залі Прилуцької міської ради
відбулася  офіційна  зустріч  міського  голови  із  учнями  закладів  загальної
середньої  освіти,  вихованцями  позашкільних  установ  міста,  які  брали  участь
протягом 2018-2019 навчального року в інтелектуальних змаганнях, спортивних
турнірах, творчих конкурсах. Одноразову грошову винагороду отримали 55 учнів
та вихованців-переможців ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, ІІ етапу
Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів
МАН  України,  Міжнародних  та  Всеукраїнських  конкурсів,  турнірів,  змагань.
Також було оголошено 5 володарів стипендії Прилуцького міського голови.

11  червня  проведено  відкриту  спартакіаду  серед  дітей  та  молоді  з
особливими потребами, присвячену Дню молоді. 

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. 

З нагоди відзначення у  місті  Прилуки Дня молоді  28  червня  відбувся
велопробіг "Молодь за здоровий спосіб життя". 

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. 

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

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 тери-
торія нового погляду, де молоді художники та фотографи представили свої робо-
ти. Було проведено майстер-класи з малювання та аквагриму. 

Протягом липня поточного року діяв наметовий табір для членів Прилу-
цької міськрайонної громадської організації "Прилуцький козацький курінь імені
Івана Сірка" та Чернігівського відокремленого підрозділу громадської організації
"Молодіжний клуб "Джура", з метою національно-патріотичного виховання мо-
лоді. 

В  рамках  святкування  Дня прапора України  23 серпня  поточного  року
відбулося 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".

           
                                                                                                                                                                                                                   48



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  провели  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  КНП  "Прилуцька  центральна  міська  лікарня"
проведено  акцію  "Народжені  незалежними",  присвячену  Дню  незалежності
України, під час якої вручено подарунки породілі та новонародженій дитині.

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".

На  майданчику  біля  Прилуцького  агротехнічного  коледжу  спільно  з
Прилуцькою  федерацією  шахів  проведено  шаховий  турнір,  присвячений  Дню
Незалежності  України.  Учасники  отримали  грамоти,  медалі  та  подарунки.
Приємно було бачити серед учасників змагань волонтера Корпусу Миру - Шона
Кріна, який змагався на рівних з прилуцькими шахістами.

Традиційно  на  території  від-
починку  біля  водойми  по  вулиці
Незалежності (міський пляж) відбувся
турнір з пляжного волейболу, присвя-
чений  Дню  Незалежності  України.
Змагання  організовано  відділом  сім'ї,
молоді та спорту  міської ради спільно
з  громадською  організацією  "Прилу-
цька федерація волейболу".

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,
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під час якого всі охочі мали можливість випробувати свої сили у різноманітних
козацьких випробуваннях.

25 серпня відбувся велопробіг з екскурсійним відвідуванням музею-сади-
би 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 викори-
станням величезної кількості пластикових виробів. 

Прилуцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
проведено 14 вересня І фестиваль творчості для осіб з обмеженими можливостя-
ми "Прилуки Fest". 

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  яій  всі  заклади,  спортивні  школи,  федерації  мали  можливість
презентувати свої спортивні надбання.

Основною частиною свята  стала  міська  Спартакіада  серед  громадських
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. 

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

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 ви-
зволення міста Прилуки від нацистських окупантів.  Футбольний поєдинок при-
красили виступи зірок нашого міста.

У рамках святкування Воздвиженського ярмарку 21-22 вересня поточного
року вищі навчальні заклади презентували свою діяльність на   "Мистецькій алеї"
у центральній частині міста. 

На  Театральній  площі  міста  було  організовано  локацію  "Молодіжний
прорив",  з  метою  надання  можливості  презентації  молоді.  Новоутворена

           
                                                                                                                                                                                                                   50



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. 

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

09 жовтня 2019 року на міському стадіоні "Супутник" відбулися традиційні
міжобласні  змагання  з  легкої  атлетики  пам'яті  Заслуженого  тренера  України
В.І. Моляра. 

До  Дня  захисника  України  та  Дня  українського  козацтва  для  студентів
вищих  навчальних  закладів  міста  проведено  національно-патріотичний  захід
"Покрова героїв".

З нагоди відзначення Дня українського козацтва та з метою національно-
патріотичного виховання молоді,  вихованці ГО "Прилуцький козацький курінь
ім. Івана Сірка" за підтримки відділу сім'ї, молоді та спорту міської ради з 15 по
18 жовтня 2019 року здійснили поїздку до Національного заповідника "Хортиця"
у м.Запоріжжя. 

24  жовтня  у  Прилуцькому  гуманітарно-педагогічному  коледжі  імені
І.Я.Франка відділом сім'ї, молоді та спорту міської ради проведено круглий стіл зі
студентською  молоддю  на  тему  "Яким я  бачу  наше  місто".  У  ході  засідання
представники  студентського  активу  обговорювали  важливі  питання
життєдіяльності  міста  та  можливості  участі  молодого  покоління  прилучан  у
розвитку Прилук. 

з  01  по  03  листопада  у виставковій  залі міського  Будинку
культури проходив проект "Школа успіху. Прилуки". Кожного дня проводилися
лекції,  відбувалися  різноманітні  тренінги,  а  в  рамках  вечірньої  програми
організовувалася розважальна програма. Освітню основу проекту склали заняття
з керування власними фінансами та створення власного бізнесу, стартапи та їх
втілення,  сучасні  екологічні  проблеми  та  шляхи  їх  вирішення,  розвиток
комунікативних  навичок,  благодійність,  волонтерство.  Протягом  трьох  днів
проекту проводилися гра "Cashflow" та майстер-клас "3-D ручки". 

7 листопада відбувся Відритий чемпіонат з армспорту серед студентської
молоді, присвячений Міжнародному дню студента. 

Напередодні Міжнародного дня студента 13 листопада у міському Будинку
культури відбулися урочистості, під час яких кращим студентам та викладачам
міста вручили Почесні грамоти виконавчого комітету і Подяки міського голови. 

14 листопада 2019 року в спортивній залі Прилуцького професійного ліцею
Чернігівської області  відбулися змагання з  волейболу серед дівчат,  присвячені
Міжнародному  дню  студента.  У  змаганнях  взяли  участь  команди  вищих
навчальних закладів міста І-ІІ рівнів акредитації.

У  рамках  відзначення  1  грудня  Всесвітнього  дня  боротьби  зі  СНІДом
протягом тижня представники студентської  молоді  міста  відвідували  "Кабінет
довіри"  у  приміщенні  КНП  "Прилуцька  центральна  міська  лікарня"
з метою   отримання інформації про сучасну проблему поширення  ВІЛ/СНІДу,
шляхи захворювання, стадії перебігу, терапію та інші актуальні питання.
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З  нагоди  відзначення  Дня  місцевого  самоврядування  в  Україні
5  грудня  2019  року  відділом  сім'ї,  молоді  та  спорту  спільно  з  відділом
інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю  міської  ради
організовано  візит  студентської  молоді  міста  до  міської  ради.  Під  час  заходу
представники  вищих  навчальних  закладів  міста  мали  нагоду  ознайомитися
безпосередньо  з  роботою  та  повноваженнями  структурних  підрозділів  міської
ради.  

7  грудня  2019  року  в  спортивній  залі  Прилуцької  ДЮСШ  відбувся
відкритий  Кубок  м.Прилуки  з  волейболу  серед  юнаків  2008  р.н.  та  молодші,
присвячений Дню Збройних Сил України.

7-8 грудня 2019 року відбувся вже традиційний відкритий Кубок м.Прилуки
з  волейболу  серед  дівчат  2007  р.  н.  та  молодші,  який  є  черговим  етапом
підготовки до чемпіонату України з волейболу "Дитяча ліга".

10 грудня 2019 року в спортивній залі  Прилуцької ДЮСШ відбувся вже
традиційний  турнір  з  міні-футболу  серед  учнівської  та  студентської  молоді,
присвячений Всесвітньому дню футболу. 

19 грудня 2019 року в спортивній залі Прилуцької ДЮСШ відбувся турнір з
міні-футболу серед юнаків 2012 р.н., присвячений Дню Святого Миколая. 

22 грудня 2019 року в спортивній залі  Прилуцького професійного ліцею
відбувся  турнір  з  волейболу  серед  ветеранів  40  років  та  старші,  присвячений
новорічним святам. 

Відповідно до  рішення Прилуцької міської ради від 31 жовтня 2017 року
(33  сесія  7  скликання)  №3  "Про  затвердження  міської  цільової  Програми
підтримки сім'ї,  забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми у
місті Прилуки на період до 2020 року" затверджено відповідну програму з метою
формування  цілісної  системи комплексних заходів,  спрямованих на  створення
правових і соціальних умов для  впровадження ґендерних підходів в усі сфери
життєдіяльності суспільства, формування цілісної системи комплексних заходів,
спрямованих на створення правових і соціальних умов для належного розвитку
сім’ї,  у  тому  числі  удосконалення  роботи  щодо  попередження  домашнього
насильства та вжиття заходів з протидії торгівлі людьми у місті Прилуки.

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

Відділом  сім'ї,  молоді  та  спорту  міської  ради  проводяться  засідання
Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання молоді при
виконавчому комітеті  Прилуцької міської ради,  Координаційної ради з питань
молодіжної  політики,  міжвідомчої  ради  з  питань  сім’ї,  ґендерної  рівності,
демографічного  розвитку,  запобігання  насильству  в  сім’ї  та  протидії  торгівлі
людьми, міської постійно діючої міжвідомчої комісії з організації відпочинку та
оздоровлення дітей і  учнівської молоді в літній період, Координаційної ради з
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питань  популяризації  серед  населення  оздоровчої  рухової  активності  при
виконавчому комітеті Прилуцької міської ради.

 
Участь в грантових проектах і програмах

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

Продовжується  співпраця  з  Північною  екологічною  фінансовою
корпорацією  (NEFСO)  щодо  впровадження  проектів  з  енергоефективності  в
м.  Прилуки.  У  2019  році  розпочалась  реалізація  заходів  проекту  щодо
зовнішнього  освітлення  вулиць.  Наразі  вже визначено  переможця у  тендерній
закупівлі  на  виконання  робіт  для  заходів  з  підвищення  енергоефетивності  на
об’єктах ЗОШ І-ІІІ ст.№13 ім. Святителя Іоасафа Бєлгородського та ДНЗ №9.

З  2017  року  місто  є  учасником-підписантом  ініціативи  ЄС  "Мери  за
економічне зростання", 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. На початку 2019 року місто Прилуки отримало статус діючого члена
ініціативи.

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

У  місті  Прилуки  у  2019  році  впроваджувався  проект  ЄС/ПРООН
"Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних
рішень" (HOUSES). З червня 2019 року в рамках реалізації проекту проходить
навчання по створенню ОСББ для ініціативних груп мешканців міста. У  рамках
реалізації проекту зареєстровано 5 ОСББ. 

У  2019  році  місто  успішно  пройшло  відбір  до  Програми  Європейського
Союзу  "U-LEAD  з  Європою",  в  рамках  якої  надається  підтримка  громадам  у
модернізації  центрів  надання  адміністративних  послуг.  Для  міста  Прилуки
орієнтовна вартість такої допомоги складає близько 1,5 млн грн. Внесок міста –
підготовка приміщення та виконання ремонтних робіт.
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Рішенням  міської  ради  виділені  кошти  на  виготовлення  проектно-
кошторисної документації на об’єкт "Реконструкція будівлі (цокольний поверх
АТС-4)  під  центр  надання  адміністративних  послуг  по  вул.  Івана
Скоропадського,102 в м. Прилуки Чернігівської області" та передбачені кошти в
міському бюджеті  на 2020 рік на  підготовку приміщення під ЦНАП. 

У  2019  році  структурними  підрозділами  Прилуцької  міської  ради,
комунальними  підприємствами  та  установами  міста  за  організаційно-
методичного сприяння відділу інвестицій та міжнародної діяльності міської ради
на конкурс інвестиційних проектів  та  програм,  що можуть реалізовуватися  за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2020 році, подано 6
проектів.

Продовжується  міжнародна  співпраця  з  містами-побратимами.  У  вересні
делегація  міста  Прилуки здійснила  візит  до  Республіки  Польща,  метою якого
було вивчення та обмін досвідом у сфері житлово-комунального господарства,
ознайомлення з роботою підприємств міста-побратима Остроленка. 

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.

Щорічно  надається  актуальна  інформація  Департаменту  розвитку
економіки  та  сільського  господарства  облдержадміністрації  щодо  земельних
ділянок,  інвестиційних  пропозицій  для  поширення  серед  потенційних
вітчизняних та іноземних інвесторів. 

Інформацію про інвестиційні  пропозиції,  інвестиційний паспорт міста на
українській  та  англійській  мовах  розміщено  на  сайті  міської  ради
www  .  pryluky  .  cg  .  gov  .  ua    та  веб-порталі  міста  www  .  pryluky  .  org   у  відповідних
рубриках. 

У  2019  році  в  м.  Прилуки  відбулось   ряд  зустрічей   представників
промислових підприємств щодо співпраці з Чернігівською регіональною торгово-
промисловою палатою, головним завданням якої є створення сприятливих умов
для  підприємницької  діяльності  та  всебічного  розвитку  науково-технічних  і
торгових зв’язків між українськими та іноземними підприємствами.

Реалізація  державної  регуляторної  політики  у  2019  році  Прилуцькою
міською  радою  та  виконавчим  комітетом  здійснювалась  у  відповідності  до
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завдань,  визначених  Законом  України  "Про  засади  державної  регуляторної
політики  у  сфері  господарської  діяльності",  указами  Президента  України,
постановами Кабінету Міністрів України, що регулюють взаємовідносини у сфері
господарської діяльності.

Регуляторні акти 2019 року з економічно-господарських питань:
1.Рішення міської ради від 19 квітня  від 2019 року № 21 "Про затвердження
"Положення  про  порядок та розрахунок пайової участі замовників у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста".
2.  Рішення  міської  ради  від  30  серпня  2019  року  №  26  "Порядок  продажу
земельних  ділянок  комунальної  власності  або  прав  на  них  на  конкурентних
засадах (земельних торгах) у місті Прилуки".

Інші рішення міської ради:
1. Рішення міської ради від 18 жовтня 2019 року № 1 "Про звернення Прилуцької
міської ради до Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України та
Кабінету  Міністрів  України  щодо  тимчасового  припинення  виробництва  на
ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" та негативні передумови для
формування міського бюджету на 2020 рік".
2. Рішення  міської ради від 25 жовтня 2019 року № 22  "Про  перелік земельних
ділянок для продажу права оренди на земельних торгах окремими  лотами".

З листопада 2019 року  розпочала свою діяльність  Комісія з конкурсного
відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних
торгів  на  конкурентних  засадах,  що  застосовується  у  процесі  підготовки  до
продажу  земельних  ділянок  із  земель  комунальної  власності  територіальної
громади м. Прилуки або права на них на земельних торгах з метою проведення
процедури  продажу  права  оренди  земельних  ділянок,  шляхом  проведення
земельних торгів.

 Безпека життєдіяльності людини та промислова безпека

Спеціалісти   управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  оборонної
роботи  міської  ради  протягом звітного  періоду  працювали  над  забезпеченням
охорони життя та здоров’я працівників під час виконання трудових обов’язків на
підприємствах,  в  організаціях  і  установах  міста  шляхом  створення  належних,
безпечних  і  здорових  умов  праці,  забезпечували  координацію  дій  ланки
територіальної  та  функціональних  підсистем  єдиної  державної  системи
запобігання  і  реагування  на  надзвичайні  ситуації  техногенного  та  природного
характеру.

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

14 березня 2019 року  проведено штабне тренування з органами управління
та силами цивільного захисту ланок територіальних підсистем єдиної державної
системи цивільного захисту (із  залученням органів  евакуації)  щодо виконання
завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків.
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03  травня  2019  року  на  базі  навчально-консультаційного  пункту  в  місті
Прилуки  навчально-методичного  центру  з  цивільного  захисту  та  безпеки
життєдіяльності  в  Чернігівській  області  проведено навчання щодо роз’яснення
вимог  Кодексу  цивільного  захисту  України,  Порядку  створення,  утримання
фонду  захисних  споруд  цивільного  захисту  та  ведення  його  обліку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року
№138, наказу Міністерства внутрішніх справ України  "Про затвердження вимог
з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту" від
09 липня 2018 року №579. 

10 жовтня 2019 року  проведено штабне тренування з органами управління
ланок  територіальної  та  функціональних  підсистем  єдиної  державної  системи
цивільного захисту Чернігівської області на тему: "Дії органів управління та сил
ланок функціональних та територіальної  підсистеми єдиної  державної  системи
цивільного  захисту  Чернігівської  області  щодо  виконання  завдань  у  складних
умовах осінньо-зимового періоду".

З метою забезпечення техногенно-екологічної безпеки, організації заходів
цивільного  захисту,  координації  дій  сил і  засобів  у  м.  Прилуки діють:  міська
Програма "Забезпечення пожежної безпеки на території міста Прилуки на 2016 -
2020 роки", на виконання заходів якої  у поточному році бюджетними закладами
міста  використано  579,4  тис.  грн;   та  міська  цільова  Програма   "Розвиток
цивільного захисту м. Прилуки на 2017-2020 роки", в рамках реалізації заходів
якої,  для  поповнення  місцевого  матеріального  резерву,  придбано  ручні
гідравлічні ножиці типу HSS–100B, вартістю 92,750 тис. грн, та 11 повнолицевих
масок Drager Panorama Nova Standart P на суму 36,300 тис. грн.

Підготовлено 5 Наказів міського голови-начальника цивільного захисту м.
Прилуки. Проведено 20 засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуації. Проведено 3 засідання міської комісії з питань
безпечної життєдіяльності населення. 

Впродовж  звітного  періоду  на  підприємствах  та  установах  міста
організовано  проведення  128  комплексних  спеціальних  об’єктових  навчань,
тренувань з питань цивільного захисту.

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

Відповідно  до  плану  підготовки  кадрів  у  навчально-консультаційному
пункті в місті Прилуки навчально-методичного центру з цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності в Чернігівській області пройшли навчання 113 осіб.

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

Класифікованих  надзвичайних  ситуацій  впродовж  2019  року  у  місті  не
сталося.
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Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека

Протягом  2019  року  головним  спеціалістом  санітарно-екологічного
контролю  управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  оборонної  роботи
міської ради здійснювався контроль за реалізацією державної політики в галузі
охорони навколишнього  природного  середовища,  раціонального  поводження  з
відходами,  забезпечення  екологічної  рівноваги  та  утримання території  міста  в
належному санітарному стані.

Головним  спеціалістом  разом  із  спеціалістами  КП  "Муніципальний
контроль",  Управління  Держпродспоживслужби  в  Чернігівській  області,
державної  екологічної  інспекції  у  Чернігівській  області,  працівниками
Прилуцького  відділу  поліції  головного  управління  національної  поліції  в
Чернігівській  області  та  головами  комітетів  самоорганізації  населення
проводились  рейди-перевірки  та  профілактично-роз’яснювальна  робота  по
питанню дотримання керівниками підприємств, установ, організацій, незалежно
від форм власності і підпорядкування та мешканцями міста "Правил благоустрою
території м. Прилуки".

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

Проведено місячники з благоустрою та санітарної очистки міста.
Також організовано та проведено в місті Всеукраїнські акції на підтримку

чистоти – "Зробимо Україну чистою — 2019" "День довкілля", "Чиста Україна —
чиста земля". У першому півріччі 2019 року місто підтримало Всесвітню акцію
"Година Землі".

Прибрано  територій  загального  користування:  10  парків  та  скверів,  76
господарських майданчиків, 9 кладовищ, 5 братських могил, 6 місць почесних
поховань,  2  меморіальних  комплекси.  Розчищено  від  захаращення  та
впорядковано близько 6 545 м.кв. прибережних смуг.

Продовжується  систематична  робота  щодо  поводження  з  побутовими
відходами. Розроблені та виконуються заходи по роздільному збиранню сміття. В
2019  році  за  кошти  міського  бюджету  (майже  300  тис.  грн)  придбано  33
контейнери (11 комплектів) для роздільного збирання ресурсоцінних відходів. У
місті,  крім  існуючих  2-х  пунктів  з  роздільного  збирання  твердих  побутових
відходів  по  вул.1 Травня,  у  мікрорайоні  283  кварталу, 4  майданчики  у
військовому  містечку  № 12,  2  майданчики  по  вул.  Польовій,  майданчик  по
вул. Індустріальній, 7 та майданчик по пров. 8 Березня, додатково встановлено
ще  11:  вул.Саксаганського,  на  розі  вулиць  Костянтинівської  та  Ветеранської,
вул.Гімназична  (2  майданчика),  вул.Пушкіна (навпроти ліцею),  вул.Польва,  на
розі  вулиць  Земської  та  Скоропадського,  вул.Вокзальна  (2  майданчика),
вул.Лєрмонтова, вул.Земська (район кафе "Ідеал").

Створені,  відновлені  та  впорядковані  газони  та  клумби  у  центральній
частині міста.

Розпочалась реконструкція зелених насаджень у парку ім.Дубинського та у
парку ім.Олега Кошового — висаджено 19 дерев сакур, 3 клена багрянолистих,
16 магнолій, 7 декоративних дерев глоду.
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Проводились  санітарні  рубки  догляду  за  багаторічними  зеленими
насадженнями.

З  метою  приведення  правил  благоустрою  у  відповідність  до  чинного
законодавства (врахування внесених змін) розроблені  та затверджені "Правила
благоустрою  території  м.Прилуки  (нова  редакція)"  рішенням  міської  ради  від
25 жовтня 2019 року №2 (62 сесія 7 скликання).

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