
Інформація
„Про підсумки виконання Програми

економічного і соціального розвитку міста за 2016 рік”
 
 Розрахунковий  коефіцієнт  промислового  виробництва  в  місті  за

результатами  2016 року склав 128,6%, при запланованому річному показнику
89,9 %. По Чернігівській області цей показник – 106%, по Україні – 102,4%.

 
 Орієнтовний індекс виробництва  у розрізі підприємств  за 2016 рік
Підводячи  підсумки  роботи  промислових  підприємств  міста  основного

кола звітності (за даними моніторингу) на кінець 2016 року склалась наступна
ситуація:

1. ПрАТ Т/К “В.А.Т. - Прилуки”.  
За 2016 рік  ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» виготовила

26  млрд.  269  млн.  шт.  сигарет,  що  більше  на  47,7%,  ніж  за  2015  рік.  Це
найкращий показник за останні п’ять років.

Також підприємство продовжує інвестувати у виробництво значні кошти.
Зокрема за 2016 рік інвестовано близько 494,6 млн.грн., що на 11% більше ніж
за 2015 рік. 

2. НГВУ “Чернігівнафтогаз”    за підсумками 2016 року припинило 
щорічну тенденцію спаду виробництва і наростило обсяги на  6,8% в порівнянні
з минулим роком.

3.  Галузь  виробництва  будівельних  матеріалів  - ТОВ  ВТФ  "Керамік-
Прилуки" з липня 2016 року повноцінно відновило свою виробничу діяльність.

4. Машинобудівна галузь -  ПАТ «Завод «Будмаш» в І кварталі наростив
обсяги виробництва майже у 3 рази   ніж в порівнянні з аналогічним періодом
2015  року.  Але  до  жовтня  підприємство  призупинило  свою  діяльність,  при
цьому збільшуючи заборгованість по заробітній платі та податках. Починаючи з
листопада  підприємство  знову  запрацювало,  також  здійснюється  поступова
ліквідація вищезазначеної заборгованості.

 5. Хімічна галузь міста:
 -  ДП  "Пластмас"  ТОВ  ТД  "Пластмас-Прилуки" працювало стабільно

протягом  всього  періоду,  але  обсяги  виробництва  в  порівнянні  з  2015  р.
зменшилися на 25%.

-  ТОВ  "Прилуцький  завод  -  "Білкозин" у  минулому  році  працювало
стабільно наростивши обсяги виробництва на 17,7%.  

 6. Підприємства легкої промисловості: 
- КВТ фабрика головних уборів "Корона" працювало добре, порівнюючи з

2015 роком обсяги виробництва збільшилися на 2,4%. Підприємство й надалі
може збільшувати даний показник, готове працювати у дві зміни, але головна
проблема – відсутність швачок.

-  ПАТ  "Прилуцька  швейна  фабрика"  протягом  2016 спрацювала  добре
збільшивши обсяги на 3%. 

 - ПП "Вербена-Прилуки" в березні 2016 року припинило існування, але за
даною  адресою  (вул.  Вокзальна,  35)  створено  нове  підприємство  ТОВ
«Таланлегпром»,  яке  спеціалізується  на  виготовленні  взуття  для
військовослужбовців. 
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 - підприємство з іноземними інвестиціями - ТОВ "Алітоні" збільшило свої
обсяги більше ніж в два рази на 113,7%.

7. КП Прилуцька міська друкарня зменшила свої обсяги на 28%.
8.  Як  завжди  на  високому  рівні  спрацював  ПрАТ  «Прилуцький

хлібозавод»     (174%).
9. ТОВ «Янг-Україна» ріст обсягів виробництва на 12%.

Обсяг  реалізованої  промислової  продукції,  робіт,  послуг за  2016  рік
склав 6781 млн. грн.. що на 9,4% більше, ніж в минулому році.

Із  загального  обсягу  реалізації  найбільша  частка  (74%) підприємств
переробної промисловості. 

У розрахунку на 1 особу населення обсяг реалізації становив 107 тис. грн.
(по області – 21,6  тис. грн., м. Чернігову – 32 тис. грн., по м. Ніжину -  17,1 тис.
грн.).

В  обсязі  реалізації  підприємств  69%  становили  споживчі  товари
короткострокового  та  тривалого  використання,  8%  –  товари  проміжного
споживання.

За цей період підприємствам переробної промисловості  (без урахування
підприємств із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів)
надійшло замовлень на виробництво продукції на 296 млн.грн., з них   45% – від
іноземного замовника. 

Капітальні інвестиції (млн.грн.)
Збільшився обсяг капітальних інвестицій в промисловий комплекс міста.

Даний  показник  за  2016  рік  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування  становить
794,1 млн. грн., що на 48,2% більше, ніж за 2015 рік.  

Інвестиції  НГВУ  "Чернігівнафтогаз  ПАТ  "Укранфта"  сюди  не  входять,
оскільки підприємство звітує за місцем реєстрації (м. Київ).

Зовнішньоторговельний оборот
Покращилася ситуація з зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. 
Темпи зростання обсягів експорту за 2016 рік становлять 19,6%, імпорту –

36,7% (по Чернігівській обл. експорт – спад 23%, імпорт – ріст 24,4%).

Будівельна діяльність. 
Протягом  2016  року  будівельними  підприємствами  міста  виконано

будівельних робіт (на території України) на суму 155,2 млн. грн.,  що складає
24,3% загальнообласних обсягів. Даний показник на 38% більше, ніж в 2015 році
(м. Чернігів – 396,5 млн. грн., м. Ніжин – 4,4 млн. грн.).

Розвиток підприємницького середовища.
За інформацією Прилуцької ОДПІ на кінець 2016 року кількість діючих

суб’єктів  малого  і  середнього  підприємництва  по  м.  Прилуки  становить  292
юридичних та 2771 фізичних осіб. Порівнюючи дані станом на 01.01.2016 року
відбулося збільшення юридичних осіб на 5,4 % (15) та фізичних на 1,1 % (30
осіб).
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Надходження до міського бюджету від підприємницької діяльності за 2016
рік становлять 47,8  млн. грн., що на 62 %  більше, ніж у 2015 році. 
 

 Заробітна плата працівників (станом на 1 січня 2017 року).
У 2016 році на підприємствах, в організаціях та установах м. Прилук (з

кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) були зайняті в середньому 13,5
тис. штатних працівників.

Відповідно до інформації головного управління статистики в Чернігівській
області середньомісячна заробітна плата штатного працівника  в місті Прилуки
станом  на  жовтень  2016  року  порівняно  з  аналогічним  періодом  2015  року
зросла на  12,4% й становила 5313 грн. Це в 1,4 рази більше  середньообласного
показника  (3887  грн.).  Найбільша  середня  заробітна  плата  у  Варвинському
районі – 5512 грн. 

Відповідно до інформації  Прилуцької  ОДПІ середня заробітна плата по
всіх суб’єктах господарювання м. Прилуки становить 3637,57 грн., що менше
середньообласного показника – 3650,2 грн.

Загальна сума заборгованості  з  виплати заробітної плати в м. Прилуках
упродовж 2016 р. зменшилася на 14% та на 1 січня 2017 року становила 650,4
тис. грн. Це борги працівникам діючих (економічно активних) підприємств. 
         

Демографічна ситуація
У місті  з  1995 року триває процес скорочення чисельності  населення.  І

хоча темпи цього негативного явища значно сповільнилися, але воно ще існує. 
На  31 грудня 2016 року у м. Прилуки проживало 56270 осіб наявного

населення. Для порівняння даних: станом на  01.01.2016 р   кількість наявного
населення становила 57100  осіб, тобто відбулося скорочення на 830 осіб.

За звітний період:
а) міграційне скорочення становило - 413 осіб;
б)  природне скорочення – 417 осіб (кількість народжених становив 473

особи, кількість померлих 890 особи). 
Народжуваність зменшилась до 10,1%  проти 10,6% за  2015 рік.
Смертність населення дещо зменшилась і становить 16,2%о проти 17,0%о

в минулому році. 
На першому місці  залишається смертність від хвороб системи кровообігу

713 осіб (79,4%).
На другому місці залишається смертність від новоутворень. 58 осіб (6,7%)

  Стабільно  на  третьому місці  залишається  смертність  від  травм хвороб
органів травлення 35 осіб (3,0%).

Бюджетна політика

Фінансовим управлінням міської  ради протягом 2016 року проводилися
роботи з проведення ефективної податково-бюджетної політики у відповідності
до  Бюджетного та Податкового кодексів.

За  результатами  2016  року  до  загального  фонду  бюджету  міста
мобілізовано  433918,1  тис.  грн.  при  уточнених  бюджетних  призначеннях
428104,3 тис.  грн.  (101,4 %),  з  них власних доходів – 179293,6 тис.  грн.  при
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уточненому плані 171086,8 тис. грн. (104,8 %), офіційних трансфертів отримано
на суму 254624,5 тис. грн. (99,1 %), у т. ч. стабілізаційної дотації – 4720,0 тис.
грн., субвенцій – 249904,5 тис. грн. 

Видаткова  частина  загального  фонду  бюджету  міста   за  2016р.  склала
395268,1 тис. грн.. Видаткова частина без трансфертів становить – 227609,0 тис.
грн.  На  зарплату  і  нарахування  використано  –  149860,00  тис.  грн.  (65,8%),
медикаменти – 1726,2 тис.  грн.  (0,8%),  харчування  –  8685,8  тис.  грн.  (3,8%),
енергоносії – 10,8% або 24476,5 тис. грн. Всього видатки по захищених статтях
становлять – 184758,5  тис. грн.  (81,2%).

 Фінансовим управлінням у тісній співпраці з Прилуцькою ОДПІ постійно
здійснюється  контроль  за  дотриманням  чинного  законодавства  при  сплаті
податків юридичними особами та їх уповноваженими підрозділами до бюджетів
тих територіальних громад, на території яких ці підрозділи розташовані.

З метою наповнення доходної частини бюджету управліннями і відділами
міської  ради  спільно  з  податковими  органами  проводилися  заходи  щодо
наповнення міського бюджету,  вишукання додаткових джерел надходжень до
нього,  у  тому числі  за  рахунок  детінізації  економіки,  дотримання жорсткого
режиму  економії  бюджетних  коштів  та  посилення  фінансово-бюджетної
дисципліни

Згідно затвердженого плану заходів щодо наповнення міського бюджету,
вишукання додаткових джерел надходжень до нього у 2016 році мобілізовано
резервів  доходної  частини  бюджету  на  загальну  суму  4665,6  тис.  грн.,  що
складає 2,6 % власних доходів загального фонду, у т.ч. за рахунок детінізації
економіки –  248,6  тис.  грн.,  активізації  роботи   з  ліквідації  заборгованості  –
617,1 тис. грн., інших заходів, нарощування власної доходної бази – 3621,6 тис.
грн., перегляду пільг по земельному податку – 178,3 тис. грн. 

Потребу  в  коштах  на  оплату  праці  працівників  бюджетних  установ
забезпечено в повному розмірі відповідно до встановлених законодавством умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Освітня та медична субвенція не забезпечували у повному обсязі потреби
на  заробітну  плату.   Дефіцит  призначень  на  оплату  праці   по  освітній  та
медичній галузях ліквідований за рахунок коштів міського бюджету.  

Соціальний захист населення.

При  повідомній  реєстрації  колективних  договорів  підприємств,
організацій,  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. Станом на 01.01.2017 року колективно-договірним регулюванням
соціально-економічних  відносин  охоплені  працівники  245  підприємств,
організацій та установ міста, що на 9 од. (3,8%) більше, ніж на відповідну дату
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минулого року. За звітний період зареєстровано 30 колективних договорів та 67
змін та доповнень до діючих колективних договорів. Договірним регулюванням
охоплено  17625  працівників  підприємств,  організацій  та  установ  міста.  Для
найманих працівників та спеціалістів підприємств, організацій та установ міста
у  відділі  праці  управління  щоденно  працює  телефонна  консультативно  –
інформаційна  лінія  „Трудові  права.  Мінімальні  гарантії  в  оплаті  праці”.
Проводилася робота по забезпеченню реалізації  завдань і  заходів обласної  та
міської програм зайнятості населення на 2016 рік. Особлива увага приділялась
питанню створення нових робочих місць, в тому числі для працевлаштування
внутрішньо  переміщених  осіб.  Протягом  2016  року  за  сприянням
міськрайонного  центру  зайнятості  працевлаштовано  10  внутрішньо
переміщених осіб. 

Станом на 01.01.2017 року на обліку в міськрайонному центрі зайнятості,
як  безробітні,  перебувають  3  внутрішньо  переміщені  особи.  Питання
удосконалення  організації  праці  та  підвищення  рівня  її  оплати,  зростання
доходів  від  трудової  діяльності,  поширення  практики  регулювання  відносин
через механізм колективно-договірного регулювання  знаходиться під постійним
контролем  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  Прилуцької
міської ради.

Вивчення  стану  дотримання  державних  гарантій  в  оплаті  праці
здійснюється  шляхом  обстежень  підприємств,  установ  та  організацій  міста.
Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення міської ради
за  рік  здійснено  обстеження  83  підприємств,  організацій  та  установ  міста,
надано  348  рекомендацій  щодо  усунення  виявлених  порушень  законодавства
про працю, з  них 188 – порушення мінімальних державних гарантій в оплаті
праці. Спеціалістам обстежених підприємств надавалась практична допомога з
питань законодавства про оплату праці, про відпустки, заповнення статистичної
звітності, застосування погодинної оплати праці, підсумованого обліку робочого
часу  та  ін.  Також  спеціалістами  управління  праці  та  соціального  захисту
населення  міської  ради  надавалась  методична  допомога  госпрозрахунковим
підприємствам  щодо  удосконалення  форм  та  систем  організації  праці  та  її
оплати,  зменшення  частки  низькооплачуваних  працівників,  ефективного
використання робочого часу.

Під постійним контролем міської ради знаходився стан виконання графіків
погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ
та  організацій  міста.  Спеціалістами  управління  праці  та  соціального  захисту
населення  міської  ради  щомісячно  проводився  моніторинг  їх  виконання.
Вживалися  заходи  щодо  прискорення  погашення  зарплатних  боргів.  Звіти
керівників  підприємств-боржників  заслуховувались  на  засіданнях  тимчасової
комісії  з  питань  погашення  заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового
забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших  соціальних  виплат.  За  2016  рік
проведено 12 засідань комісії, на яких заслухано 26 звітів керівників.

Проводилася робота з контролю виконання графіків погашення недоїмки
зі сплати страхових внесків, заборгованості  з відшкодування пільгових пенсій
перед  Пенсійним  фондом  України.  Вживалися  заходи  щодо  зменшення
заборгованості з платежів до Пенсійного фонду. Всім керівникам підприємств –
боржників по сплаті страхових внесків до Прилуцького об'єднаного управління
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Пенсійного фонду України щомісячно направлялись листи, в яких зазначались
періоди не зарахованого стажу працівникам підприємств.
           На  кожному  засіданні  тимчасової  комісії  з  питань  погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та  інших  соціальних  виплат  розглядалися  питання  про  роботу  Прилуцького
об'єднаного  управління  Пенсійного  фонду  України  по  посиленню  платіжної
дисципліни при розрахунках з Пенсійним фондом України. На засідання комісії
викликали  керівників  підприємств  –  боржників  для  заслуховування  звітів  В
результаті, 5 підприємств погасили борг повністю, 7 — частково на суму 391,6
тис.  грн..  Постійно  направлялися  узгоджені  вимоги  до  органів  Державної
виконавчої  служби.  Станом  на  01.01.2017  року  примусовому  виконанню
підлягає 1104,4 тис. грн., в т.ч.: на стягнення боргу по страхових внесках 426,3
тис. грн.; на стягнення заборгованості по пільгових пенсіях - 678,1 тис. грн.. За
рік від заходів примусового стягнення надійшло коштів в сумі        97,5 тис. грн.
Заборгованості  до  Пенсійного  фонду  зі  сплати  страхових  внесків  та  по
відшкодуванню пільгових пенсій на комунальних підприємствах міста станом на
1 січня 2016 року немає.

Розрахунки по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування  установами  та  організаціями,  що  фінансуються  з  місцевого
бюджету у 2016 році проводились своєчасно.

Щомісячно проводились засідання тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат. Постійно здійснювався контроль за своєчасним та
належним виконанням прийнятих рішень.

Житлово-комунальне господарство та житлова політика 

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 01.01.2017 року створено 46 об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків. 

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

З  метою  поліпшення  технічного  стану  водопровідно-каналізаційного
господарства,  централізованого  теплопостачання,  згідно  плану  капітального
ремонту  по  цехам  комунального  підприємства
«Прилукитепловодопостачання» за  2016 рік  було виконано капітального та
поточного ремонту на суму 3407,28 тис. грн.  

По дільниці теплопостачання:
1. З початку 2016 р. виконано заміну 1062 метрів теплових мереж  (в 

т.ч.  на  попередньо  ізольовані  36  м.  на  загальну  вартість  30,05  тис.  грн.).
Виконано заміну теплових мереж по вул. Садовій – 155 м., військове містечко
№12 – 120 м., вул. Київській 216, 186 – 57 м., вул. Костянтинівській 134Б – 86 м.
та інші.  Вартість робіт  164,7 тис. грн. 

1. Підприємством встановлені  теплові лічильники на 57 житлових 
будинках. Загальна вартість робіт становить  1441,5 тис. грн. 

По дільниці водопостачання:
1. З початку 2016 року виконано заміну 824 м. водопровідних  мереж, 

для стабільного водопостачання споживачів по вул. Шарапівській прокладено
водопровідну  мережу  по  вул.  Червоноармійській  протяжністю  201  м.,
прокладено водопровідну мережу по вул. Сєрова протяжністю 400 м. Вартість
робіт  161,203 тис. грн.

2. Виконано  заміну  насосу  на  ВНС  у  військовому  містечку  №12.
Вартість робіт – 29,8 тис. грн.

3. Виконано заміну насосу на ПУ по вул. Ракітна, 37А. Вартість робіт 
– 5,1 тис. грн.

По дільниці водовідведення:
1. З початку 2016 року виконано заміну 40 м каналізаційних  мереж.   

Вартість обладнання становить 16,7 тис. грн. 
2. Виконано заміну насосу н а КНС №7 вул. П. Комуни, 3-А.  Вартість 

робіт становить   70,5 тис. грн.
3. Замінено насос на КНС №2 (вул. Б. Носенка 7/2). Вартість робіт 

становить   294,0 тис. грн. Економічний ефект – 47,5 тис. грн./рік.
4. Замінено насос на КНС №13 (КОС №2). Вартість робіт становить 

355,3 тис. грн. Економічний ефект – 33,1 тис. грн./рік.
Ремонт внутрішньобудинкових мереж:

Згідно плану капітального та поточного  ремонту з  початку 2016 року
виконано робіт на суму – 788,379 тис. грн.
Замінено мереж: 
 теплопостачання – 1165 м.
 холодного водопостачання – 1105 м.
 водовідведення – 318 м.
Замінено запірної арматури – 913 шт.
Заізольовано 2849 м. внутрішньобудинкових теплових мереж.

           КП  «Прилукижитлобуд»  постійно проводить роботи  з поточного
ремонту  житлового  фонду,  виконує  роботи  по  склінню  та  утепленню  вікон,
ремонту віконних рам, ремонту поручнів, встановленню замків та пружин  на
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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 01.01.2017 року на обслуговуванні  перебуває  274 житлових
будинків,  загальною  площею 522,9  тис.кв.м.  Число  абонентів  складає  11020.
Проживає в житловому фонді  22109  осіб. Рівень оплати мешканцями станом на
31.12.2016 року складає  95,1 %. Заборгованість по населенню складає 977517,73
грн. Загальна кількість працюючих на підприємстві  складає 105 чоловік, з них
штатних 96 та 9 по договору.

Станом на 31.12.2016  року  виконано такі роботи:  ремонт м’якої покрівлі
– на 106 житлових будинках, площею 10640 кв.м. ; ремонт шиферної покрівлі на
9  будинках  ;ремонт  вимощення  виконано  біля  9  будинків;  ремонт  входу  у
підвальні  приміщення  у  3  будинках;  ремонт  60  під’їзду,  у   35  житлових
будинках;  фарбування  зовнішніх  газопроводів  на  19-ти  житлових  будинках;
ремонт  системи  ливневого  водовідведення  на  5  будинках;  ремонт  систем
електрозабезпечення 229 будинків; перевірено 58415 димових та вентиляційних
каналів,  згідно  існуючих  графіків,   у  274  будинках;  ремонт  панельних  швів
проведено у 6 будинках; скління вікон сходових клітин у 6 будинках, виконано
повністю згідно  заходів;   ремонт  вхідних дверей  у  7-ми під’їздах   виконано
повністю згідно заходів; ремонт східців у 11 будинках виконано повністю згідно
заходів;  ремонт  оголовків  димовентиляційних  каналів  22  одиниці  на  10
будинках; перевірено перевірку газопроводів на герметичність у 67 будинках;
ремонт лавочок біля 13 будинків, виконано повністю згідно заходів. 

Комунальне підприємство "Послуга"  за  2016  рік  працювало  над
поліпшенням якості послуг, що надаються.

- з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 рік  перезаключено договорів на вивіз сміття
з  мешканцями  міста  в  кількості  18926,  кількість  споживачів  житлово-
комунальних послуг 40354 чоловік.

- заключено 329 договори ( період з 01.01.2016 р по 31.12.2016 р.) на вивіз
ТПВ з підприємствами та організаціями міста.

За 2016 рік підприємство надало послуги по благоустрою міста:
- вивіз вуличного сміття та захоронення                    -  632871,83 грн.
- розчистка вулиць міста від снігу,землі та листя      -   265144,96 грн.
- посипання та перевезення ПСС                                -  40222,17 грн.
- завантаження ПСС екскаватором «Комацу»           -  14221,06 грн.
- ПСС – 357,5 (тонн.)                                                   -  118093,01 грн.
- поливання вулиць міста солоною водою                  -  70235,44 грн.
- ручне прибирання вулиць міста                                -  1056159,91 грн.
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ (36шт.)               -   99980,73 грн.
- облаштування автобусних зупинок                           -  59969,15 грн.
- розмітка поверхні доріг                                             -  73162,60 грн.
- вивіз ТПВ з території кладовищ                                -  118715,97 грн.

- послуги з експлуатації утримання вулиць, 
доріг міста                                                                   -  119975,42 грн. 

- роботи малярні                                                          -  119839,45 грн.
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- обслуговування каналізаційних систем і 
систем водостоків                                                       -  94231,01 грн.

         Проблемним питанням для КП “ПОСЛУГА” є:
несвоєчасна проплата населенням за надані послуги, не повне охоплення

населення договорами.
          

КП «Міськсвітло»
Проведено заміну електричних ламп по вулицях міста в кількості 4176 шт.,

на світлофорних об’єктах – 452 шт.  На освітлення вулиць міста використано
564763 кВт/год електроенергії, на світлофорних об’єктах – 78870 кВт/год. 

Виконано  протяжку   ліній   та  установка   світильників   по   вулицях
Пирятинська,  Добролюбова,  Раскової,  Л.Забашти,  2-й  та  3-й  пер.  Чехова,
Польова,  18  Вересня,1-й  та  2-й  в-д  Вишневий,   1-й  пров.  Богунського,
Б.Носенка,  перетяжку  дротів  та  чистку  ліній  електропередач  зовнішнього
освітлення міста по вул.  1  Травня (від вул.  Козачої  до вул.  Іванівської),  вул.
Іванівській (від вул. 1 Травня до вул. Миколаївської), вул. Котляревського (від
вул. Київської до вул. Костянтинівської), вул. Костянтинівській (від вул. Козачої
до вул.  Коптєва),  вул.  Гетьмана Сагайдачного (від залізничного мосту до пр.
Гетьмана Сагайдачного), вул. Гвардійській (від автовокзалу до вул. Польової). 

Формовочна   обрізка  дерев,  які  знаходяться  в  охоронній  зоні  ліній
електропередач  зовнішнього  освітлення  по  вул.  Київській  (від  ЗОШ  №1  до
Пликунівського мосту) та вул.  1 Травня.  Заміна опор зовнішнього освітлення
(марка  СВ-9,5)  по  вул.  Київській,  які  не  підлягають  ремонту.  Технічне
переоснащення  та  капітальний  ремонт  мереж  зовнішнього  освітлення  по
вулицях: Перемоги (від вул. Київської до вул. Гвардійської ),Чехова ( від вул.
Перемоги до вул. Білецького Носенка), Білецького Носенка ( від вул. Чехова до
вул. Костянтинівської), вул. Костянтинівська ( від вул. Білецького Носенка до
вул. Перемоги), вул. Шмідта, вул. Козача.

Проведено  ремонт  та  заміну  лічильників  щитів  обліку  зовнішнього
освітлення  в  кількості  45  штук.  Проведено  обслуговування,  ремонт
світлофорних об’єктів по місту, ревізію та чистку контролерів  на світлофорних
об’єктах.

Послуги в рослинництві:
Посіяно трави  вручну на площі 0,25 га.,  розкряжовані повалені дерева (в

аварійних ситуаціях, складних погодних умовах) в кількості  25 шт.,  видалено
аварійні та сухостійні дерева в кількості  411 шт.

    Санітарна  обрізка дерев  по місту.    
Установка дорожніх знаків:
Встановлено дорожні знаки по вулицях міста в кількості – 56 шт.

Містобудівна діяльність.

Поновлено  використання   Генерального  плану  міста  Прилуки,
розробленого  Київським  державним  підприємством  Український  державний
науково-дослідний  інститут  проектування  міст  «ДІПРОМІСТО»  імені
Ю.М.Білоконя в 1969 році створило сприятливі умови для вирішення питання
забезпечення  земельними ділянками   громадян,  які  беруть  (брали)   участь  у
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виконанні завдань по здійсненню антитерористичної операції у східних областях
України, сім’ям загиблих та померлих учасників АТО у межах норм безоплатної
передачі  земельних  ділянок  для  будівництва  та  обслуговування  житлових
будинків, господарських будівель та споруд.

Рішенням  міської  ради  (9  сесія  7  скликання)  №  20   «Про  визначення
територій для надання земельних ділянок учасникам АТО» визначено території
міста Прилуки за рахунок яких можливо буде здійснюватися надання земельних
ділянок:

- між вул. Руською та 3-м пров. Удайським;
- в районі пров. Валентика;
- в районі вул. Густинської;
- в районі вул. Боброва;
- в районі 4 пров. Замостянського;
- перехрестя вул. Гвардійської та вул. Перемоги.
Відповідно до прийнятого рішення міської ради розроблені та затверджені

рішенням міської ради ( 18 сесія 7 скликання)  № 8  від 28 жовтня 2016 року
детальні  плани  території  житлових кварталів  садибної  забудови,  за  рахунок
яких   здійснювалось  надання  земельних  ділянок  для  будівництва  і
обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні
ділянки) учасникам АТО :

- в районі пров. Валентика;
- в районі вул. Густинської; 
- перехрестя вул. Гвардійської та вул. Перемоги. 
На  виконання  Закону  України  «Про  засудження  комуністичного  та

націонал-соціалістичного  (нацистського)  тоталітарних  режимів  в  Україні  і
заборона  пропаганди  їхньої  символіки»  рішенням  міської  ради  (3  сесія  7
скликання) №7  «Про перейменування вулиць, провулків та  в’їздів міста» були
перейменовані комуністичні назви 29 вулиць, 26 провулків та 17 в’їздів по місту
Прилуки.

Управління  містобудування  та  архітектури  міської  ради  замовлені  та
виготовлені адресні таблички з назвами перейменованих    вулиць,   провулків та
в’їздів в кількості 315 штук.  

Рішенням міської ради  (10 сесія 7 скликання) № 11 від 28 квітня 2016
року «Про затвердження вуличної мережі»  затверджено схему вуличної мережі
міста Прилуки.

Завершена робота по виготовленню  проекту  містобудівної документації  -
Генерального  плану   та  плану  зонування  по  місту  Прилуки  матеріали  якого
передані на погодження обласної  містобудівної ради та проведення комплексної
експертизи  до  Дніпропетровського  філіалу  Державного  підприємства
«Державний  науково-дослідний  та  проектно-вишикувальний  інститут
«НДІППРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»

 12.10.2016  року  історико-архітектурний  опорний  план  погоджений
Науково-методичною  радою  з  питань  охорони  культурної  спадщини
Міністерства культури України. 

Управлінням  містобудування  та  архітектури  міської  ради  видано  99
будівельних паспортів на будівництво житлових будинків,  гаражів,  прибудов,
сараїв тощо.  
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  Забудовникам,  які  мали намір розпочати будівництво об’єктів різного
функціонального призначення управлінням  видано 20  містобудівних умов та
обмежень забудови земельних ділянок. 

 Діяльність  в   галузі  містобудування  та  архітектури у  поточному році
створила  дієві  та  позитивні   передумови  для  формування  та  розвитку
інвестиційних процесів на території  міста Прилуки, які на протязі попередніх
років із за відсутності містобудівної документації в місті були загальмовані.

У 2014 році  при управлінні містобудування та архітектури міської ради
створено відділ ведення містобудівного кадастру.  Відсутність  єдиного
програмного  забезпечення   на  державному  рівні  для  ведення  містобудівного
кадастру  та  створення  сучасної  геоінформаційної  системи  унеможливлює
роботу відділу в повному обсязі. За 2016 рік відділом сформовані  графічні та
планові  матеріали   в  електронному  вигляді   для  подальшого  створення  та
ведення єдиної  бази містобудівного кадастру.   Управління містобудування та
архітектури  міської  ради  постійно  тримає  на  контролі  питання  створення
сучасної геоінформаційної системи. 
 

Освіта

Протягом року галузь освіти міста працювала  над виконанням головних
пріоритетів,  визначених  Програмою  економічного  і  соціального  розвитку  м.
Прилуки на 2016 рік.

З метою реалізації  пріоритету 1,  у рамках підведення підсумків роботи
над реалізацією науково-методичної теми «Формування світоглядних орієнтирів
та духовно-моральних цінностей особистості в навчально-виховному процесі» у
лютому-березні  2016  року  практичні  психологи  здійснили  моніторинг  рівня
сформованості  світоглядних  орієнтирів  та  духовно-моральних  цінностей
учнівської молоді ЗНЗ міста. Психодіагностикою було охоплено 502 учні   10-
11-х класів. Про результати моніторингу було заслухано на колегії управління
освіти  29.04.2016.  З  вересня  2016  року  психологічна  служба  здійснює
психологічний  супровід  І  етапу  науково-методичної  теми  управління  освіти
«Формування національної свідомості та патріотизму особистості в навчально-
виховному процесі». У жовтні 2016 року було здійснено моніторинг готовності
педагогічних працівників до виховання патріотизму у школярів як соціально-
педагогічної  проблеми. Психодіагностикою було охоплено 214 педагогів.  Про
результати моніторингу було заслухано на засіданні  науково-методичної ради
міського методичного центру управління  08.11.2016.

В усіх дошкільних навчальних закладах  та НВК №15 працювали гуртки за
оновленою програмою духовно-морального спрямування «Свічечка Віри, Надії,
Любові», які відвідували  108 дітей.

Велася робота по вихованню духовно-моральних цінностей в колективах
педагогів  та  батьків.  Дане  питання  розглядалось  на  педагогічній  раді  в
загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ №№ 2, 3, 14; на  батьківських зборах
(лекторіях)  в  ЗНЗ  №№  1,  2,  3,  5,  7,  9,  10,  12,  14  та  ЦТДЮ;  на  засіданнях
шкільних методичних об’єднань  ЗНЗ та  міських методичних об’єднаннях.  В
навчальних закладах міста проведено 146 виховних годин,  3 науково-практичні
конференції,  у  п’яти  навчальних  закладах  були  проведені  тижні  морально-
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правового  виховання.  Також  у  навчальних  закладах  проведено:  8  семінарів,
круглих столів та педагогічних читань (ЗНЗ №№ 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14, ЦТДЮ); 4
методичних фестивалі та декади (ЗНЗ № 3,6, 9, 14); 7 тренінгів (ЗНЗ № 1, 5, 6,
10, 14 та ЦТДЮ); психологічна гра для колективу «Духовність – універсальний
творчий ресурс ХХІ ст.»(ЦТДЮ); 6 тижнів духовно-морального виховання (ЗНЗ
№№ 2,  3,  6,  9,  10,  13);  години психолога  та  соціального педагога  (ЗНЗ №№
1,5,3,12);  бібліотечні  уроки  (ЗНЗ №№ 2,  12);  круглі  столи  та  тижні  духовно
моральних цінностей для класних керівників (ЗНЗ №№ 1, 3 та ЦТДЮ); години
духовності (ЗОШ І-ІІІ ст. № 7). У всіх навчальних закладах продовжено підбірку
дидактичних матеріалів до уроків,  позакласних заходів,  годин спілкування на
морально-етичну  тематику.  В  ЗНЗ  №№  1,  2,  3,  5,  6,  9  та  ЦТДЮ  вивчався
передовий педагогічний досвід вчителів, які працюють над реалізацією науково-
методичної теми.

Протягом навчального року питання  корекційно розвивальної  роботи з
молоддю  виносилось   на  засідання  колегії   управління  освіти  при  розгляді
питання  «Про  результати  моніторингу  рівня  сформованості  світоглядних
орієнтирів  та  духовно-моральних  цінностей  учнівської  молоді»  та  на  нараду
завідуючих  ДНЗ  під  час  розгляду  питання  «Про  психологічний  супровід
діяльності груп з пріоритетним напрямом роботи в ДНЗ № 2, 8, 29». З метою
удосконалення  корекційно-розвивальної  роботи  з  учнями  на  рівні  міських
методичних об'єднань практичних психологів та соціальних педагогів ЗНЗ було
проведено та  проаналізовано відкриті  заходи,  зокрема:  у  жовтні  2016 року –
тренінг для учнів 11 класу «Проектування сучасної сім'ї: ґендерний аспект» ; у
листопаді  2016  року  –  семінар-тренінг  «Практичні  реалії  профілактики  ВІЛ-
СНІДу у молодіжному середовищі в умовах сучасних освітніх закладів». 

У  жовтні-листопаді  2016  року  практичні  психологи  ЗНЗ  здійснили
моніторинг  перебігу  адаптації  п'ятикласників  до  навчання  в  основній  школі.
Діагностикою було охоплено 493 учні. 
        З метою забезпечення якісною освітою дітей з  особливими освітніми
потребами (далі ООП) проведено наступні заходи:

-  інтеграція  дітей  з  ООП  у  ЗНЗ  шляхом  створення  інклюзивних
класів. У 2016-2017 навчальному році створено 4 інклюзивних класи (ЗОШ І-ІІІ
ст. № 9, 12, 14 та гімназії № 5 ім. Віктора Андрійовича Затолокіна);

- створення та функціонування у всіх ЗНЗ та ДНЗ психолого-медико-
педагогічних  консиліумів,  які  покликані  забезпечити  кваліфікованою
комплексною допомогою учнів, батьків, дітей, особливо з ООП;

- розробка  методичних  рекомендацій  завідувачем   міської  ПМПК
щодо первинного створення та функціонування психолого-медико-педагогічних
консиліумів  у ЗНЗ та ДНЗ м. Прилуки;

Питання  щодо  забезпечення  якісною  освітньою  та  корекційно-
розвитковою  роботою  слухалося  на   засіданнях  колегії  управління  освіти,
нарадах директорів ЗНЗ та завідувачів ДНЗ, на засіданнях міських методичних
об’єднань  вчителів-логопедів.  На  засіданні  постійно  діючого  семінару-
практикуму директорів ЗНЗ.

Відповідно  до  Концепції  реалізації  науково-методичної  теми  та  на
підтримку  дітей  соціально  вразливих  категорій,  дітей  з  фізичними  та
розумовими вадами в усіх ЗНЗ міста проведено заходи до дня Святого Миколая
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під  гаслом  благодійної  акції  «Святий  Миколаю,  я  тебе  чекаю!»  та  щорічна
благодійна акція до Міжнародного дня інвалідів «Добрий янгол». Учні всіх ЗНЗ
протягом навчального року були задіяні і в інших акціях духовно-морального
спрямування:  «Допоможи  хворій  дитині»,  «Поспішай  творити  добро»,
«Допоможи ближньому», «Милосердя», «Учимося доброти у Святого Миколая»,
«Подаруй книгу бібліотеці», «5 картоплин», «Допоможи ветерану». Учнівські та
педагогічні  колективи  ЗНЗ  долучились  до  Всеукраїнської  акції  «Зробимо
Україну чистою»

Усі  загальноосвітні  заклади  міста  долучились  до  Всеукраїнських  акцій
«Запали  свічку  пам’яті»,  «Одягни  вишиванку»   та   провели  ряд  зустрічей  з
учасниками антитерористичної операції.

Учні  ЗНЗ  міста  брали  активну  участь  у  Всеукраїнських  конкурсах
духовно-морального  напрямку  «Добро  починається  з  тебе»,  «Моральний
вчинок»,  у  Всеукраїнській  краєзнавчій  акції  учнівської  молоді  «Моя
Батьківщина  –  Україна»,  у  Всеукраїнському  конкурсі   учнівської  творчості,
присвяченому Шевченківським дням, у   фестивалі  патріотичної пісні імені С.Г.
Шовкуна.

Учні ЗНЗ №№ 1, 5, 12, 14 представили на Всеукраїнський конкурс захист
науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів  Чернігівського  територіального
відділення МАН України  наукові роботи духовно-морального та національно-
патріотичного спрямування: «Українізація церковного устрою в місті Прилуки
радянського  періоду  та  періоду  незалежності  України»,  «Історія  Іванівської
церкви,  православної  святині  Прилуччини»,  «Роль  плакату  у  формуванні
національно-патріотичної  свідомості  підростаючого  покоління»,  «Роль
шкільного  музею  у  вихованні  національно-патріотичних  почуттів  місцевої
громади»,  «Вічні  духовні  цінності  української  родини  та  їх  модифікація».  У
вересні 2016 року у ЗОШ І-ІІІ ст.№13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського
проведені  ІV  Іоасафські  читання,  присвячені  Світочеві  православної
християнської віри – Іоасафу Бєлгородському.

 Гімназія № 5 ім. Віктора Андрійовича Затолокіна ефективно працювала в
режимі  дослідно-експериментальної  роботи  Всеукраїнського  рівня  з  тем
«Освітньо-інноваційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості» та
«Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-
виховний процес»; 

В  режимі  дослідно-експериментальної  роботи   регіонального  рівня
працювали:

- гімназія  №  1  ім.  Георгія  Вороного  з  теми  «Формування  творчої
самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу Прилуцької гімназії
№ 1 ім. Георгія Вороного м. Прилуки»;

- ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  13  ім.  Святителя  Іоасафа  Бєлгородського  з  теми
«Забезпечення  саморозвитку  та  самореалізації  особистості  школяра  шляхом
використання діяльнісної технології»;

- ДНЗ  №25  з  теми  «Мистецька   спадщина   рідного   краю   як   засіб
патріотичного виховання  старших  дошкільників»; 21.12.2016  на базі закладу
відбувся  семінар-нарада  з  проблеми  «Активізація  духовно-морального  та
національно-патріотичного  виховання  серед  учасників  освітнього  процесу  в
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ДНЗ»  участь  в  якому  взяли  науковці  Чернігівського  ОІППО  імені  К.Д.
Ушинського

Завершили дослідно-експериментальну  роботу регіонального рівня:
- гімназія  № 1  ім.  Георгія  Вороного  з  теми «Тьютор –  нова  педагогічна

позиція в освітньому процесі Прилуцької гімназії  № 1» та отримала право на
поширення інновації  (наказ  Управління освіти і  науки Чернігівської  обласної
державної адміністрації №285 від 29.06.2016 р.

- ДНЗ  №9  з  теми  «Виховання  в  дітей  загальнолюдських  цінностей  у
контексті гуманізації педагогічного процесу сучасного дошкільного навчального
закладу»  (наказ  Управління  освіти  і  науки  Чернігівської  обласної  державної
адміністрації № 389 від 21.10.2016 р. 

     З 1 по 10 лютого 2016 року було проведено міську виставку-конкурс «Хіт-
парад  кращих  проектів  духовно-морального  спрямування  в  освітніх  закладах
міста», переможцями якої стали: волонтерський загін «Турбота» ЗОШ І-ІІІ ст. №
2;  творча  група  педагогів  гімназії  №  5  ім.  Віктора  Андрійовича  Затолокіна;
учитель основ здоров’я ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Миколенко О. М. 

22  березня  2016  року  проведено  підсумкову  науково-практичну
конференцію «Духовно-моральна культура педагогів, дітей та батьків», участь у
якій взяли педагоги дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів міста.

На сайті міського методичного центру управління освіти працює рубрика
«Психологічний простір». Педагоги пропагували передовий педагогічний досвід
з духовно-морального виховання на шпальтах всеукраїнських видань та Інтернет
ресурсах.  Зокрема   практичний  психолог  ЦТДЮ  Борсяк  Л.О.  підготувала
методичні рекомендації «Соціальний та психолого-педагогічний супровід дітей
з особливими освітніми потребами», які були погоджені на засіданні науково-
методичної  ради міського  методичного  центру  управління  освіти Прилуцької
міської ради.

Протягом 2016 року була організована робота практичних психологів та
соціальних  педагогів  по  наданню  психологічної  та  соціально-педагогічної
допомоги   сім’ям  загиблих  в   АТО,  сім'ям  учасників  АТО,  дітям,  що
зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. 

Навчальні  заклади  долучилися  до    благодійних  акцій  в  підтримку
учасників бойових дій: «Карамелька для солдата», «Допоможи солдатам», «Діти
воїнам АТО», «Лист пораненому», «Зігрій солдата», «Захисникам від школярів»,
«Нагодуй солдата», «Привітай солдата», «Писанки та крашанки бійцям АТО». В
ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 проведено акцію «Ліки замість квітів», в ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 ім.
Сергія  Гордійовича  Шовкуна  –  «Кришечку  здавай  –  воїнам  допомагай»,  в
гімназії  №  5  ім.  Віктора  Андрійовича  Затолокіна  –  акцію  по  виготовленню
оберегів (ляльки-мотанки) для солдатів АТО. До  Новорічних свят  учнівські та
педагогічні колективи взяли участь у  благодійній акції  «Новорічний подарунок
воїнам АТО».

У  лютому  2016  року  дошкільними  навчальними  закладами  проведена
благодійна акція «Допоможи воїну АТО». Продукти харчування, речі особистої
гігієни (зібрані батьками та працівниками закладу), ляльки-обереги, малюнки та
відео-привітання від малюків були передані «Волонтерській сотні».
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 З  метою вшанування героїв  війни та  збереження пам’яті  про  звитягу
визволителів Вітчизни, захисників рідного краю до Дня звільнення України від
нацистських окупантів в школах та гімназіях міста Прилуки проведено  уроки
пам’яті «І стогне вічним спогадом земля під світлим небом України» за участю
ветеранів війни та праці,  у гімназії  №1 імені Георгія Вороного та ЗОШ №10
відбулася   виставка,  присвячена  подіям  Другої  світової  війни,  за  участю
представників Київського військово-історичного клубу «Повстанець».

До  Дня  Гідності  та  Свободи,  Дня  Збройних  Сил  України  в
загальноосвітніх  навчальних  закладах  проведені   виховні  години,   уроки
мужності , засідання за круглим столом, зустрічі  з представникам Збройних Сил
України, учасниками антитерористичної операції.

05 грудня 2016 року  до Дня Збройних Сил України   проведено відкриту
першість  гімназії  №5  імені  Віктора  Андрійовича  Затолокіна  з  силового
двоборства допризовної молоді.

        
 З метою реалізації  пріоритету 2   Розвиток дошкільної освіти як первинної
ланки системи неперервної освіти.

Протягом  2016  року  дошкільні  навчальні  заклади  міста  продовжували
працювати над впровадженням Базового компонента дошкільної освіти шляхом
виконання завдань Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (нова
редакція 2015 року).  З цією метою на постійно діючих семінарах для різних
категорій  педагогічних  працівників  розглядались  питання  щодо  реалізації
завдань  оновленої  програми  «Дитина»  та  вимог   Базового  компонента
дошкільної  освіти».  Основна  увага  приділялась  духовно-моральному,
патріотичному,  екологічному   вихованню   та  комунікативно-мовленнєвому
розвитку дітей дошкільного віку. У жовтні – листопаді 2016 року  вивчались
питання  «Про  формування  соціального  образу  «Я»  дитини-дошкільника
засобами  народознавства»,  «Про  рівень  мовленнєвого  розвитку  дитини
дошкільного віку».

З  метою  формування  основ  здорового  способу  життя  у  дошкільних
навчальних  закладах  міста  проводяться  сучасні  оздоровчо-профілактичні
заходи, а ДНЗ № 2 здійснює дослідно-експериментальну діяльність з проблеми
«Створення  здоров’язбережувального  простору  для  формування  культури
здоров’я  дітей  дошкільного  віку».  Питання  «Про  стан  роботи  з  формування
основ здорового способу життя у дітей дошкільного віку у ДНЗ №№ 9,11,19»
розглядалось на засіданні колегії управління освіти у квітні 2016 року.

Керівниками  дошкільних  навчальних  закладів  спільно  з  управлінням
освіти протягом звітного періоду було оновлено предметно-ігрове середовище
груп відповідно до сучасних вимог: придбано нові меблі, килими та килимові
доріжки,  постільну  білизну,  рушники,  посуд,  ігри  та  іграшки,  конструктори
дитячі, спортивне обладнання.

На кінець 2016 року дошкільні навчальні заклади міста відвідували 2212
дітей, що становить 81,5 % від загальної кількості дітей відповідного віку.  З них
190 дітей – з короткотривалим терміном перебування.  Діти п’ятирічного віку
стовідсотково охоплені різними формами дошкільної освіти.     
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З метою реалізації  пріоритету 3 «Якісна освіта – запорука самореалізації
особистості» у  10-11  класах  загальноосвітніх  навчальних  закладів  міста
продовжено запровадження профільного  навчання. У 2016-2017 навчальному
році   діє 17 профільних класів, у яких  навчається 476 учнів  (79% від загальної
кількості  учнів  10-11  класів).  На  профільному  рівні  учні  опановують
математику, українську мову та літературу, інформаційні технології. 

У  гімназіях №№1,5, спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим
вивченням інформаційних технологій, ЗОШ І-ІІІ ступенів №3,7,9,12,14 діяли 49
класів  з  поглибленим  вивченням  окремих  предметів  у  яких  навчалося  1241
учень (23% від загальної кількості учнів 1-11 класів). Поглиблено учні вивчали
українську та англійську мови, математику, інформатику. 

Управління  освіти   міської ради та навчальні заклади продовжували роботу
по  створенню  умов  для  навчання  учнів  з  особливими  потребами,  щляхом
розвитку інклюзивного навчання. У 2016-2017 навчальному році в гімназії №5
імені Віктора Андрійовича Затолокіна,  ЗОШ І-ІІІ  ступенів №9,12,14 діють по
одному  класу  з  інклюзивною  формою  навчання.  У  цих  класах  навчається
четверо  учнів  з  особливими  освітніми  потребами,  у  кожному  класі  введено
посаду асистента вчителя.

У навчальних закладах міста проводиться  робота по забезпеченню прав дітей
соціально-незахищених  категорій на здобуття освіти та всебічний розвиток. 

Соціальні  педагоги  та  практичні  психологи  здійснюють  соціально
педагогічний супровід дітей соціально – незахищених категорій, надають дієву
допомогу   батькам,  опікунам,  прийомним  батькам,  проводять  бесіди,
консультації по організації навчання, виховання, дозвілля дітей, по формуванню
позитивного  мікроклімату  у  відносинах  дорослих   та  дітей.  Значна  увага
приділяється попередженню випадків жорстокого поводження з дітьми.

В  літньо-оздоровчий  період  2016  року  проводилася  робота  по
забезпеченню відпочинковими послугами  дітей пільгових категорій. Всього в
закладах освіти було охоплено відпочинком 1300  дітей, серед них:
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування – 24;
- діти – інваліди – 18;
- діти з багатодітних та малозабезпечених  сімей – 131;
- діти,  батьки  яких  загинули,  постраждали  або  беруть  участь  у  проведенні

АТО - 68;
- діти, що перебувають на диспансерному обліку – 283;
- обдаровані діти – 509;
- внутрішньо-переміщених осіб – 12.

Показником  успішного  запровадження  нових  Державних  стандартів
початкової  загальної  освіти  в  навчально-виховний  процес  школи  І  ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів міста стало проведення засідань міських та
шкільних  методичних  об'єднань  вчителів  початкових  класів   та   проведення
засідання науково-методичної ради по темі «Підсумки роботи школи І ступеня
ЗНЗ  міста  за  новим  Державним  стандартом  початкової  загальної  освіти».
Особливості викладання навчальних предметів у 8 класі (за новим Державним
стандартом)  були  обговорені  на  секційних  засіданнях  міських  предметних
методичних об’єднань у серпні 2016 року. Відповідно до наказу Міністерства

1



освіти  і  науки  України  від  07.02.2016  року  №  127  Іщенко  Г.П.,  учитель
французької мови гімназії № 5 імені В.А.Затолокіна, була у складі експертів для
здійснення  експертизи  електронних  версій  проектів  підручників  для  учнів  8
класу  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  які  подавалися  на  конкурсний
відбір  проектів  підручників  для  учнів  8  класу  загальноосвітніх  навчальних
закладів (підручник «Французька мова (4-й рік навчання)»).

В  режимі  дослідно-експериментальної  роботи  всеукраїнського  та
регіонального рівня працюють такі експериментальні заклади: гімназія № 5 ім.
Віктора Андрійовича Затолокіна , гімназія № 1 ім. Георгія Вороного, ЗОШ І-ІІІ
ст. № 13 ім. Святителя Іоасафа Бєлгородського,  ДНЗ  № 2 санаторного типу
туберкульозного профілю,   ДНЗ № 25 

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

Протягом звітного періоду,  в рамках міжнародного співробітництва, творчо
працювали шкільні євроклуби «Єдність» (гімназія № 1 ім. Георгія Вороного),
«Космополіт»  (гімназія  №  5  ім.  Віктора  Андрійовича  Затолокіна),
«Співдружність» (СШ № 6),  «Европейський погляд»  (ЗОШ І-ІІІ  ст.  № 7).  За
результатами  обласного  конкурсу  «Шкільний  європейський  клуб-2016».
Протягом 2016 року продовжена робота по міжнародному співробітництву. В
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 працює волонтер Корпусу Миру США Кейла Когл, що
сприяє підвищенню мовного та мовленнєвого рівня вчителів англійської мови та
учнів. У школі активно діє клуб англійської мови «Діалог».  Протягом липня-
вересня 2016 року гімназія № 5 імені В. А. Затолокіна проводила організаційну
роботу по розвитку співробітництва з  Корпусом Миру США в Україні  щодо
залучення  волонтера  до  викладання  англійської  мови  у  гімназії.  Результатом
даних  заходів  стало  залучення  з  грудня  2016  року  до  роботи  в  гімназії
волонтерки Корпусу Миру США Рії Тан.

У  спеціалізованій  школі   І-ІІІ  ст.  №  6   з  поглибленим  вивченням
інформаційних технологій  на кожній паралелі початкової школи працює клас
за  науково-педагогічним  проектом  «Інтелект  України»  досвід  з  даної  теми
пропагувався  на  методичному   флешмобі  «Інноваційна  діяльність  ЗНЗ  міста
Прилук» для директорів та заступників директорів загальноосвітніх навчальних
закладів  Варвинського  району,  методичному  мості  «Перспективний
педагогічний  досвід  в  освітньому  просторі  м.  Прилук»   для  заступників
директорів  та  директорів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  Прилуцького
району.  Згідно  з  наказом  МОНУ  №  1319  від  02.11.2016  року  Прилуцьку
спеціалізовану  школу І-ІІІ ст.  № 6 з  поглибленим вивченням інформаційних
технологій  включено  до  Всеукраїнського  експерименту  за  темою «Реалізація
компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України».

Протягом   року  ефективно  впроваджувались  інформаційно-комунікаційні
технології: оперативно працювали сайти управління освіти Прилуцької міської
ради (http://prilosvita.at.ua) та міського методичного центру (http://prilmmc.at.ua),
інформація  на  яких  постійно  оновлюється.  На  сайті  управління  освіти
систематично викладаються накази управління для зручності й оперативності в
роботі.  На  сайті  міського  методичного  центру  створено  розділ  «База
перспективного педагогічного  досвіду педагогічних працівників м.  Прилуки».
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Усі ДНЗ, ЗНЗ та ПНЗ міста мають власні сайти, які систематично поновлюються
та поповнюються новою інформацією.

У всіх ЗНЗ та ДНЗ запроваджено використання регіональної бази ІСУО. В
цій  базі  створено  відповідні  статистичні  звіти,  ведеться  облік  учнів  ЗНЗ  та
вихованців ПНЗ. Проводиться електронна реєстрації дітей в ДНЗ міста.

З метою заохочення учнів – переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад,
творчих конкурсів, спортивних змагань 1 червня 2016 року в День захисту дітей
проведено  зустріч  міського  голови  з  обдарованими  учнями.  Подякою
Прилуцької міської ради та грошовою премією нагороджено 54 учні, 1 гурток, 1
класний та 3 творчі колективи.

 У  2016  році  міська  рада  затвердила   рішенням  (п’ята  сесія  сьомого
скликання) від 28 лютого №9 міську цільову Програму «Підтримка та розвиток
учнівської  молоді  міста  на 2016-2020 роки «Обдарованість» у новій редакції.
Відповідно до якої протягом навчального року буде виплачуватись 5 стипендій
Прилуцького  міського  голови  для  талановитих  і  обдарованих  дітей  міста.
Першими стипендіатами стали: 

У навчальній та науково-дослідницькій діяльності:
– Яцько Яна, учениця 10 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з

поглибленим вивченням інформаційних технологій;
– Дорошенко  Анастасія,  учениця  8  класу  гімназія  №  5  імені  Віктора

Андрійовича Затолокіна;
– Макарова Юлія учениця 10 класу гімназії № 1 імені Георгія Вороного;
– Герасименко Віталій Андрійович учень 8 класу загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 7 
У спортивній діяльності:
– Бублик  Олексій,  вихованець  позашкільного  навчального  закладу

Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи.
Перспективний  педагогічний  досвід  по  роботі  з  обдарованими  учнями

Прилуцької  гімназії  №  1  ім.  Георгія  Вороного  був  представлений  на
Всеукраїнському  конкурсі-рейтингу  загальноосвітніх  навчальних  закладів
України по роботі з обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів» (в рамках
Всеукраїнського  фестивалю  науки)  в  якому  педагогічний  колектив  став
переможцем (ІІІ місце) та отримав Сертифікат ІІІ категорії.

У 2016 році у навчальних закладах міста  реалізувалися наступні міські
цільові програми: 

- Цільова комплексна Програма «Крок за кроком до здоров’я» Прилуцької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №14  Прилуцької  міської  ради
Чернігівської області на 2012-2016 роки (рішення міської ради (двадцять друга
сесія шостого скликання) від 29 грудня 2011 року №4); на реалізацію Програми
було витрачено 72 700 грн. бюджету міста.

- Програма запровадження інноваційних навчальних технологій «Росток»  в
систему роботи ЗОШ І-ІІІ №13 (рішення міської ради (18 сесія 5 скликання) від
29 грудня  2006 року); реалізація Програми проводилась без залучення коштів
бюджету міста;

Міська  цільова Програма  «Підтримка та розвиток учнівської молоді міста
на 2016-2020 роки «Обдарованість» (нова редакція, рішення міської ради ( 5 сесія 7
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скликання)  від  28  січня  2016  року  №9);  на  реалізацію  Програми   витрачено
19 800 грн.

Для підтримки матеріального і соціального стану сімей у яких виховуються
діти управлінням розроблені міські цільові програми:

- міська  цільова  Програма    «Звільнення  від  батьківської  плати  за
харчування  дітей  із   сімей учасників  АТО» (рішення міської  ради  (5  сесія  7
скликання)  від  28  січня  2016  року  №8;  на  реалізацію  Програми  витрачено
497 040 грн.

- міська  цільова Програма «Харчування учнів  1-4 класів загальноосвітніх
навчальних закладів міста» (рішення міської ради 4 сесія 7 скликання) від 24
грудня 2015 року №12; на реалізацію Програми витрачено 2 756 900 грн.

- міська  цільова  Програма  «Харчування  малолітніх  та  неповнолітніх
внутрішньо переміщених осіб» (рішення міської ради (9 сесія 7 скликання) від
24 березня 2016 року №9; на реалізацію Програми витрачено 45 152 грн.

В галузі позашкільної освіти постійно надається якісна додаткова освіта та
активно  проходить  процес  впливу  на  безперервне  і  свідоме  духовне
самовдосконалення та самовизначення дітей.  Позашкільною освітою охоплено
54,4%  учнів  загальноосвітніх  закладів  міста.  У  186  гуртках   2884   учні
вдосконалюють  свої  нахили  і  здібності.  Є  вагомі  здобутки  в  ПНЗ  як  на
обласному так і на Всеукраїнському рівнях.       

Медична галузь

Медичну допомогу населенню міста надають:
1)  КЛПЗ  «Прилуцька  центральна  міська  лікарня»  на  375  ліжок

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

2) Прилуцька міська дитяча лікарня на 50 ліжок цілодобового стаціонару
та поліклінічним відділенням з обслуговуванням дитячого населення лікарями-
педіатрами  на  15  дільницях,  та  амбулаторним  прийомам  лікарів  по  11  -ти
спеціальностям і денним стаціонаром на 15 ліжок. 

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

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

Головними напрямками діяльності медичної галузі в минулому році були: 
1. Розвиток первинної медичної допомоги на засадах загальної практики

сімейної  медицини  з  поетапним  переходом  на  сімейний  принцип
обслуговування за принципом групової практики. 

КЗ «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги»,
який  з  01.02.2013  року  почав  працювати  як  окрема  юридична  особа,створив
бухгалтерію і розпочав самостійну фінансово господарську діяльність. 

В процесі реалізації даного пріоритетного напрямку переглянуто території
терапевтичних дільниць для формування мережі амбулаторій, укомплектованих
групами лікарів, що працюють на принципах сімейної медицини.
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2.  Покращення  якості  амбулаторної  та  стаціонарної  допомоги  шляхом
впровадження  новітніх  лікувально-діагностичних  технологій  через  сучасне
медичне обладнання.

В рамках даного пріоритету на базі очного відділення продовжив роботу
міжрайонний офтальмологічний  центр  мікрохірургії  ока.  Проведено  за   2016
року 185 операцій.

На базі КЛПЗ «Прилуцька центральна міська лікарня» організовано роботу
кабінету  магнітно-резонансної  томографії,  мамографії  та  комп’ютерної
томографії.

В  кардіологічному  відділенні  впроваджена  та  широко  застосовується
методика  дослідження  серцево-судинної  системи  за  допомогою  «Холтер»-
аналізаторів. За  2016 рік проведено 96 досліджень.

В 2016 році  реалізувалася міська цільова програма «Цукровий діабет» в
рамках якої  передбачено  спів  фінансування як  з  державного так  і  з  міського
бюджетів.

За  2016 рік профінансовано із державного бюджету 39 млн. 319,7 тисяч
грн.,  що становить 100% від запланованого, та 19500,0 тисяч грн. із міського
бюджету.

За 2016 рік використано 1420,0  тисяч грн. на відшкодування медикаментів
пільговим категоріям населення., що становить 100% від запланованого.

За звітний період проведено  15 процедур на закупівлю товарів, робіт та
послуг на тендерних умовах,  за  результатами яких укладено 15 договорів  на
загальну суму 9 млн. 548,2 тис. грн. 

 В рамках реалізації заходів по покращенню матеріально – технічної бази
медичних закладів міста за рахунок бюджету розвитку була отримана медична
апаратура на загальну суму – 2638, тисяч грн.:

- по КЛПЗ « Прилуцька центральна міська лікарня» на 2260,7 тисяч грн.;
- по Прилуцькій міській  дитячій лікарні на 267,6 тисяч грн.;
- по КЗ «Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

30,0 тисяч грн.;
- по Прилуцькій міській стоматологічній поліклініці» – 80,0 тисяч грн..

Протягом 2016 року проводилися широкомасштабні інформаційні кампанії
із  залученням  ЗМІ  щодо  шляхів  реформування  галузі  охорони  здоров’я  м.
Прилуки серед населення та  медичних працівників,  залучення  до проведення
перетворень  представників  органів  місцевого  самоврядування,  громадських
організацій через проведення круглих столів, засідань профільних депутатських
комісій та популяризації здорового способу життя.

Культура

Відділом культури і  туризму міської  ради реалізуються  наступні  міські
програми: «Розвиток культури на 2013-2016 роки», «Розвиток туризму на 2013-
2016 роки», «Поповнення бібліотечних фондів прилуцьких міських бібліотек на
2012-2016 роки”.

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

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

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

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

-  7  викладачів  Прилуцької  ДМШ  протягом  2016  року  підвищували
кваліфікацію шляхом участі в курсах підвищення кваліфікації;

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

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

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

покращило якісний склад контингенту учнів;
- в 2016 році збільшився контингент учнів (320 уч.);
-  10  випускників  продовжують  своє  навчання  в  вищих  мистецьких

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

освіти у суспільстві:
 -  школа  забезпечена  тепловим,  електричним  та  протипожежним
обладнанням

- школа  забезпечена  фонохрестоматіями  відповідно  до  Типових
планів.  Постійно  оновлюються  бібліотечний  фонд  навчально-методичною
літературою;

- учні школи приймали участь в обласних, міжнародних конкурсах та
фестивалях, де зайняли призові місця.

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

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

Діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-сироти
і  діти,  позбавлені  батьківського  піклування  мали  можливість  безкоштовно
здобувати мистецьку освіту.

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

Школа укомплектована високопрофесійними педагогічними кадрами, які
постійно  працюють  над  підвищенням  своєї  кваліфікації.  З  цією  метою  7
викладачів школи пройшли навчання по підвищенню кваліфікації.

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

міжнародних конкурсах, де займають призові  місця.  За 2016 рік 21 лауреатів
Міжнародних конкурсів, 17 Всеукраїнських, 21 обласних.

Згідно  соціально-економічного  розвитку  міста  в  Прилуцькому
краєзнавчому музеї ім. В.І. Маслова за 2016 рік проведено: 

1. 23 виставки одні із найвагоміших це: 
  мистецько–побутова  виставка  «Знайомство  з  містом  та  його  майстрами»

присвячена 20-ти річчю заснування Чернігівського земляцтва;
  Виставка підготовлена до творчого звіту міст «Талант митців Чернігівського

краю звитягу патріотів величає»;
  перша персональна виставка робіт прилучанина Віталія Іващенка;
  персональна фотовиставка Аліни Іванової.
  фотодокументальна виставка «Прилуки в роки незалежності»;
  виставка «Честь і слава війська українського» до Дня Захисника України;
  «Із джерел ярмаркування» в рамках проведення Воздвиженського ярмарку.

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

3. Краєзнавчий музей приймає участь у спільному проекті Ради Європи та
Європейської  Комісії  (COMUS)  “Урбаністичні  стратегії  в  історичних  містах,
скеровані громадою”, який покликаний вирішувати проблеми громади міста за
рахунок  збереження  культурної  спадщини,  тим  самим  сприяти  розвитку
туристичної галузі. 

4. Подаровано спонсорами фотоапарат.
5. Замінено вхідні двері в будівлі музею, замінено 6 опалювальних батарей

на фондосховищі музею.
6. Встановлено туристичну карту та вказівники в історичній частині міста.
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Діяльність  прилуцьких  міських  бібліотек  протягом  2016  року  було
спрямовано  на  посилення  матеріально-технічної  бази,  підвищення  якості
бібліотечного обслуговування, задоволення інформаційних потреб користувачів,
формування  позитивного  іміджу  бібліотеки,впровадження  інноваційних  форм
роботи,  популяризацію  літератури  та  національно  –  патріотичне  виховання
молоді. 

Роботу п’яти  бібліотек здійснюють 22 бібліотечні працівники, 15 з яких
мають фахову освіту.

За 2016 року бібліотеками міста було обслуговано 18 276 користувачів,
видано 366 840 примірників документів.

За  звітний  період  інформаційно  –  бібліографічна  діяльність  всіх
підрозділів  та  філій  Прилуцької  міської  центральної  бібліотеки  імені  Любові
Забашти була  спрямована на  покращення надання бібліотечно-інформаційних
послуг.  Для  задоволення  культурно  –  освітніх  потреб  читачів
використовувалися:  інформаційні  ресурси  Інтернету,  ДБА  (довідково-
бібліографічний апарат) бібліотеки;

Протягом  року  бібліотеками  міста  було  підготовлено  і  проведено  ряд
цікавих і змістовних заходів, інформація про які висвітлювалась на сайти та в
засоби масової інформації.

Матеріально технічна база.
У  2016  році  Прилуцька  міська  рада  виділила  350  тис.  грн.  на  ремонт

бібліотеки.  У ході  проведення ремонту було зроблено зовнішнє опорядження
фасаду, улаштування водостоку, часткове вимощення фундаменту, улаштування
покриття  фасаду  тротуарною  плиткою;  капітальний  ремонт  читальної  зали  з
облаштуванням  підвісної  стелі  і  нової  системи  освітлення,  заміна  підлоги;
частковий ремонт юнацького відділу.

Зміцнюючи матеріально – технічну базу бібліотеки протягом звітного року
було придбано:

-  проектор  -  10 800,00  грн.,  (спонсорська  допомога),  комп’ютерні
комплектуючі (795,00 грн.), системний блок до ПК (спонсорська допомога);
будівельні матеріали на суму 1801,04 грн.;
придбано канцтоварів на суму 3434,16 грн.

У 2016р. до бібліотек надійшло 1 009 примірників книжкової продукції.
Отримано:

За кошти місцевого бюджету – 137 прим. на суму 6956 грн. 00 коп.
Від благодійників – 33 прим. на суму 1527 грн. 00 коп.
З обмінного фонду Чернігівської  обласної  наукової  бібліотеки ім.  В.  Г.

Короленка – 351 прим. на суму 28724 грн. 79 коп..
Взамін загублених читачами – 116 прим. на суму 3 933 грн. 49 коп.
По акції «Подаруй бібліотеці книгу» - 341 прим. на суму 6964 грн. 05 коп.
В дарунок від авторів – 31 прим. на суму 1912 грн. 14 коп.
Інших видів (диски) – 2 прим. на суму 60 грн. 00 коп.
Протягом  2016  р.  зареєстровано  1  127  примірники періодичних  видань

(журнали,  газети)  на  суму  30572,66  грн.  Постійно  здійснюємо  контроль  за
надходженням періодичних видань.

Розвиток культури і мистецтв.
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В діяльності бібліотеки органічно сусідять минуле і сьогодення. Професія
вимагає як поширення накопиченого за роки, а то й за століття, так і змушує
постійно  тримати  руку  на  пульсі  сучасного  життя,  стежити  за  швидкістю
дійсності та відповідати на її вимоги.

Тема  патріотичного  виховання  в  мистецтві  -  це  тонка  психологічна  і
емоційна робота митця і користувача. 5 травня в міській центральній
бібліотеці  імені  Любові  Забашти  відбулась  презентація  мистецького  проекту
фотомайстра  Віктора  Молодого  «Так  буває  в  дні  війни».  Головна  тема
фотовиставки – кохання під час Другої світової війни 1939-1945 рр.

До  25  річниці  Незалежності  України  проведена  інформаційна  година
«Тільки вільний народ своє щастя кує», зустріч міських поетів, письменників та
молоді  міста  із  поетесою  з  Болгарії  Анною  Багряною  «З  Україною  у  часі»
(26.08.16), яка пройшла у вигляді довільного спілкування про роль українського
слова  у  формуванні  світогляду  сучасного  патріота  та  сприйняття  української
літератури за кордоном.

Цікаво  і  піднесено  відкривалась  виставка  робіт  Олега  Чучупи  «Сила,
незалежність і краса» (26.08.2016). У центрі мистецького звіту художника тема
козаччини, що безперечно вказує на історичне коріння українського народу.

Невід’ємною  частиною  масової  роботи  бібліотеки  у  2016  році  були
організація та проведення масових заходів,  спрямованих як на популяризацію
читання так і творчий розвиток особистості.

Яскравим  доказом  цього  є  щорічне  вручення  літературно-мистецької
премії імені Любові Забашти «Квіт папороті» - 2015. (23.02.2016).

Друге місце премії  було розділене між двома конкурсантами: ученицею
загальноосвітньої  школи  №9  Ярославою  Ворчак  та  зразковою  студією
образотворчого мистецтва «Палітра» ЦТДЮ. Дипломом І ступеня нагороджена
юна художниця Ірина Хауха.

Лауреатом  літературно-мистецької  премії  «Квіт  папороті»  -  2015  став
міський скульптор Семен Тихонович Кантур.

Краще популяризувати фонд іноземної літератури допомагають заходи, на
яких присутні, як прийнято називати, носії мови. Так 21 квітня у читальній залі
міської  центральної  бібліотеки  імені  Любові  Забашти  відбувся  круглий  стіл
«Прилуки – Портланд: єднання мовою», присвячений Року англійської мови в
Україні.

З  нагоди  Дня  української  писемності  та  мови  9  листопада  у  міській
центральній  бібліотеці  імені  Любові  Забашти  відбулося  поетичне  свято
«Пелюстки почуттів Валентини Грибенко» (09.11.2016).

Майбутнє любої країни завжди має відображення бережного відношення
до минулого, його відомих особистостей, вагомих надбань.

Так  міська  центральна  бібліотека  імені  Любові  Забашти  провела  ряд
загальноміських заходів по вшануванню тих прилучан, які додали свої окремі
кольори у мистецький вінок міста.

Вечір пам’яті лауреата міської літературно-мистецької премії імені Любові
Забашти «Квіт  папороті» -  2009 року, члена Спілки фотохудожників України
Володимира  Яковенка  (17.08.16),  вечір  пам’яті  та  презентація  нової  збірки
краєзнавця Миколи Куриленка «Прилуцький футбол» (21.06.2016), яка вийшла
уже після смерті краєзнавця, вечір пам’яті та створення відеоролику «Людина з
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геном  українця»  (08.09.2016),  приурочені  10-річниці  від  дня  смерті
прилучанина,  члена  СПУ  Миколи  Ткаченка-Чорновуса,  створили  позитивний
резонанс на літературно-мистецькому обрії міста.

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

Проводяться заходи присвячені традиційним народним святам та обрядам,
професійним святам, заходи з нагоди святкування ювілеїв товариств, організацій
та підприємств, творчих вечорів видатних особистостей, презентацій продукції
підприємств. Традиційним у міському Будинку культури стало проведення: дня
відкритих дверей, Дня незалежності України, театралізованого концерту до Дня
святого  Миколая,  новорічних  ранків  та  казок,  різдвяного  свята  «Христос
народився, славімо Його!»,  народного гуляння “Щедрий вечір, добрий вечір!”,
театралізованої шоу-програми «У колі друзів», «Театральні вечори», обрядового
дійства “Проводи зими — зустріч весни”, спортивно-розважальних програм для
дітей та молоді  «Козацькі  забави», концертна програма до Дня захисту дітей
«Мелодії дитинства».

Проведено  ХVІ Міжнародний молодіжний фестиваль “Мистецькі барви”
та Всеукраїнський театральний фестиваль «МРІЙ ДІМ»

30  та  31  серпня  відбулися  концертно-розважально-ігрові  програми  для
жителів  мікрорайонів  військового  містечка  та  мікрорайону  «Рокітний».  Діти
мали змогу прийняти участь у музичних конкурсах, іграх та розвагах.

У міському Будинку культури відбувся творчий звіт міста «Талант митців
Чернігівського  краю  звитягу  патріотів  величає”,  спрямований  на  посилення
патріотичного  виховання  підростаючого  покоління,  виховання  громадянина-
патріота  України,  утвердження  любові  до  Батьківщини,  духовності,
моральності,  шанобливого  ставлення  до  національних  надбань  українського
народу,  наслідування  найкращих  прикладів  мужності  і  звитяги  борців  за
свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників,
які  сьогодні  відстоюють  суверенітет  і  територіальну  цілісність  держави  у
боротьбі із  зовнішньою агресією, вшанування українських воїнів - учасників
антитерористичної  операції  на  Сході  України,  волонтерів  та  громадян,  які
зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України. У концертній
програмі  були  представлені  різножанрові  тематичні  номери  за  участю
самодіяльних народних та зразкових  колективів міського Будинку  культури,
школи мистецтв, дитячої музичної школи ім. Л. Ревуцького, центру творчості
дітей та юнацтва, загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів другого
рівня акредитації.  До участі  у концерті  запрошені видатні майстри сцени —
уродженці Прилук.  В рамках звіту  було представлено виставку декоративно-
прикладного мистецтва, яка   складалася  з  експозиції, присвяченої висвітленню
найкращих прикладів мужності  та  звитяги борців  за  свободу та  незалежність
України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють
суверенітет  та  територіальну  цілісність  держави  у  боротьбі  із  зовнішньою
агресією  та кращі  роботи  місцевих  народних  майстрів,  дитячих  малюнків,
присвячені захисникам України, музейна експозиція історичної хроніки Прилук,
малюнки та  роботи учнів загальноосвітніх шкіл, школи мистецтв та ЦТДЮ у
техніці квілінг, стрази, пір’я, витинанка, бісер,  ляльки з воску та фьюзінг.
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Організовано “Миколин ярмарок”. Колективи міського Будинку культури
створили  театралізоване  дійство  «Яковченко  з  нами».  Офіційна  делегація  та
жителі  міста  вшанували  великого  Сміхотворця  покладанням  квітів  до
пам'ятника  Миколи  Яковченка.   На  Центральній  площі  відбулося  урочисте
відкриття Миколиного ярмарку. Також були організовані: концертна програма
“Ярмаркуємо — Миколу нашого шануємо”, флешмоб “Україна - вишиванка”, ІІ
відкритий  регіональний  фестиваль  гумору  «Добірне  товариство»,  Всесвітня
акція «Ніч у музеї».

Організовано  “Воздвиженський  ярмарок”.  Колективи  міського  Будинку
культури  створили  вокально  -  хореографічне  дійство  «Ходить  гарбуз  по
городу». Також було організовано концертну  програму “Прилуки ярмаркують
”.В  рамках  Воздвиженського  ярмарку  було  проведено  Всеукраїнський
фольклорний фестиваль «Співоче  поле» за  участю фольклорних колективів  з
різних  областей  України:  Чернігівської,  Полтавської,  Сумської,  Київської,
Черкаської областей.
Всім  учасникам  фестивалю  були  вручені  дипломи,  статуетки  з  логотипом
фестивалю, короваї з рушниками.

Народний аматорський театр «Рампа» міського Будинку культури гідно
представив  місто  на  ХХІ  Всеукраїнському  фестивалі  театрального  мистецтва
«Від Гіпаніса до Борисфена» й отримав диплом «Лауреат».

Щоб  підняти  патріотичний  дух  населення  та  вшанувати  військових,  7
грудня в Будинку офіцерів відбулася концертна програма до Дня Збройних сил
України  “Хто  врятує  одне  життя,  той  врятує  весь  світ”  та  4  жовтня  до  Дня
захисника України «Захисникам Вітчизни присвячується…».

Студія східного танцю «Маріам» стала переможцем у фестивалях:
- Всеукраїнського фестивалю східного танцю «POZITIV» (Диплом І місце

– 2 шт.) м. Ніжин (25.09.2016);
-  Міжнародного  фестивалю  східного  танцю  «Бал  –  BELLYDANCE»

(Диплом І місце – 2 шт.) м. Київ (22.10.2016);
-  ІІІ  International  festival  "ELEGANCE  ORIENTAL"  (гран-при,  десять  І

місць, одне ІІ місто) м. Харків (19.11.2016).
Прилуцький  міський  Будинок  культури  повідомляє,  що  за  2016  рік

надійшло коштів:
- отриманих як плата за послуги на загальну суму 124051,05 грн. (в т.ч. за

послуги,  що  надаються  бюджетними  організаціями  згідно  з  їх  основною
діяльністю — 96134,95 грн., від оренди майна — 27916,10 грн.);

- отриманих за іншими джерелами власних надходжень — 47684,29 грн.
(від отриманих благодійних внесків).

За 2016 рік придбано матеріалів на загальну суму 159959,01 грн.:
- за рахунок коштів загального фонду — 122350,26 грн. (в т.ч. стільці 280

шт. - 54000,00 грн., канцтовари — 2913,80 грн., лампи ПАР ЛЕД 3 шт. - 4950,00
грн.,  електротовари  —  6212,50  грн.,  шпалери,  фарба,  ДВП  —  3275,00  грн.,
металопластикові  вікна  3  шт.  —  30400,00  грн.,  автоматичний  вимикач  —
3480,00 грн., паркові фігури (8 шт.) - 5785,00 грн., жалюзі та ролети — 3460,00
грн., електрообігрівачі (2 шт.) - 2874,96 грн., банер — 4400,00 грн., батарейки —
599,00 грн.);
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- за рахунок коштів спеціального фонду — 11224,00 грн. (в т.ч. Килимові
доріжки 5 шт. - 3351,00 грн., плата відеозахвату — 1600,00 грн., батарейки —
300,00 грн., дзеркала 2 шт. - 660,00 грн., електротовари — 5313,00 грн.);
 - за кошти благодійного фонду на суму 26384,75 грн. (в т.ч. утримувачі для
ламп  12  шт.  -  4920,00  грн.,  лампи  ПАР  12  шт.  -  4920,00  грн.,  частини  до
музичних  інструментів  —  3040,00  грн.,  господарчі  товари  —  8900,75  грн.,
піротехнічні засоби — 1000,00 грн. мобільний телефон — 1700,00 грн., костюми
— 1904,00 грн.).

Діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради.

Прилуцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
на виконання п. 7.16 «Програми економічного і соціального розвитку, місцевих
бюджетів  області»  протягом  2016  року  здійснювалась  робота  із  сім’ями  та
особами, які  опинилися в складних життєвих обставинах. З метою виявлення
таких категорій отримувачів послуг, вивчення їх умов проживання та проблем,
здійснювались  оцінки  потреб  дитини  та  її  сім'ї,  (191  оцінка  потреб)  за
результатами яких сім’я чи особа бралася на облік, під соціальний супровід (136
сімей). З метою попередження сімейного неблагополуччя  проводилася робота з
сім’ями, які перебувають на обліку Центру.

 З  метою  підготовки  дітей  до  нового  навчального  року  Прилуцьким
міським  центром  соціальних  служб  для  сім’ї  дітей  та  молоді  було  надано
канцтовари сім’ям переселенців,  учасників  АТО та  сім’ям які  перебувають у
складних життєвих обставинах.

У  підготовці  до  осінньо-зимового  періоду  Центром  проведено
обстеження  умов  проживання  сімей,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах  і  надано  рекомендації  щодо  обережного  поводження  з
опалювальними  приладами,  проведено  бесіди  щодо  утеплення  будинків  та
уникнення заборгованості по оплаті за енергоносії. Надано рекомендації батькам
щодо забезпечення дітей зимовим одягом та взуттям.

Станом  на  кінець  року  у  місті  створено  та  функціонує  13  прийомних
сімей,  де  виховується  27  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування.  Також у місті  успішно функціонує 3  дитячих будинки сімейного
типу, в яких виховується 24  дитини вищезазначеної категорії. За 9 місяців 2016
року 1 сім’я та 1 особа пройшли  навчання з питань створення ПС/ДБСТ.

Центр  постійно  проводить  просвітницько-профілактичні  заходи  щодо
популяризації здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок та ін.
Проведено 134 заходи до яких залучено 2336 учасників. 

З метою попередження насильства в сім’ї 5 особам (з них 1 неповнолітня),
які постраждали від насильства в сім’ї надавались соціальні  послуги. В рамках
Всеукраїнської  акції  «16  днів  протидії  гендерного  насильства»  проводяться
профілактичні  заходи  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах  та  навчальних
закладах  міста  І-ІІ  рівнів  акредитації,  проводиться  анкетування  учнівської  та
студентської  молоді  щодо  їх  обізнаності  з  проблем  насильства  і  торгівлі
людьми. 

З  метою  вирішення  соціально-побутових  проблем  сімей  протягом  2016
року на соціальному супроводі спеціалістів центру перебувало 68 сімей, в яких
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виховується  108  дітей,  як  таких,  що  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах.  На  обліку  Центру  перебуває  119  сімей  (у  яких  виховується  168
дітей) у складних життєвих обставинах. Протягом звітного періоду виявлено 52
сім’ї, що перебувають у складних життєвих обставинах. 

Протягом звітного періоду соціальною роботою охоплено:
  59 опікунських сімей (65 дітей);
 62  особи  з  числа  дітей-сиріт  та  дітей  позбавлених  батьківського
піклування
 79 сімей внутрішньо переміщених осіб,
 111 осіб,  які  перебувають у конфлікті  з  законом (вихованці Прилуцької
виховної колонії, засуджені до покарання без позбавлення волі, звільнених від
відбування покарань).

Соціально-психологічна  реабілітація  дітей  та  молоді  з  особливими
потребами   спрямована  на  надання  індивідуальних  та  групових  послуг.
Соціальними   послугами  у  2016р.   було  охоплено  46  дітей  з  особливими
потребами та 31 особа з обмеженими можливостями, На базі  Центру працює
Клубне об’єднання  дітей та  молоді  з  особливими потребами,  в  рамках якого
проводилася робота щодо  організації дозвілля, розкриття творчих можливостей
та здібностей, розширення кола спілкування та з метою реабілітації, соціалізації
та адаптації в суспільстві. Постійно проводилися різні за видами соціальні акції
та заходи. 

У 2016 році Центром проведено 130 перевірок цільового використання
коштів при народженні дитини. 

У  липні  2016  року  на  базі  Прилуцького  міського  центру  соціальних
служб створено Центр допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. Соціальною
роботою охоплено 254  учасники антитерористичної операції та членів їх сімей.

За сприяння Центру у червні 2016 року 6 дітей учасників АТО їздили на
відпочинок до Польщі у рамках Проекту польсько-українського обміну.

Фізична культура та спорт.

         У місті Прилуки приділяється належна робота щодо створення умов для
задоволення  потреб  населення  у  зміцненні  здоров'я,  фізичного  та  духовного
розвитку  особистості.  Міською  радою  затверджена  та  реалізується  міська
цільова програма «Розвиток фізичної культури і спорту на 2013 – 2017 роки»
затверджена рішенням міської ради (41 сесія 6 скликання) від 31.01.2013 року
№15,  спрямована  на  залучення  всіх  верств  населення  до  регулярних  занять
фізичною  культурою  і  спортом,  формування  здорового  способу  життя,
досягнення високих спортивних результатів на змаганнях різних рівнів.    

      Розвиток дитячо-юнацького спорту є домінуючим у стратегії міської ради
щодо пропаганди здорового способу життя серед жителів міста Прилуки. У місті
діє позашкільний навчальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа, в якій
функціонують  відділення  футболу,  волейболу,  легкої  атлетики  та  шахів  і
займається 507 спортсменів, у дитячо-юнацькій футбольній школі “ЄВРОПА”
займаються  близько 200  дітей;  у  секціях  пішохідного  туризму та  айкідо  при
центру творчості дітей та юнацтва займається 84 дитини. 
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Для покращення фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи
за  місцем  навчання  спільно  з  управлінням  освіти  міської  ради  щорічно
проводяться  Спартакіади:  серед  дошкільнят,  серед  учнів  загальноосвітніх
навчальних закладів, серед студентської молоді міста. 

У місті проводиться робота по залученню працюючого населення міста до
фізкультурно-оздоровчої  роботи. На підприємствах, в організаціях та установах
міста  постійно  проводяться  галузеві  Спартакіади,  та  проводяться  змагання  з
різних видів спорту між колективами фізкультури підприємств, організацій та
установ міста. 

На  високому  організаційному  рівні  постійно  проводяться  змагання  з
різних видів спорту як міського, так і всеукраїнського рівнів.

Не  залишається  без  уваги  й  розвиток  ветеранського  спорту.  Футбольна
команда ветеранів постійно бере участь у обласних та всеукраїнських змаганнях.
У місті функціонує клуб любителів бігу «Екватор», який  нараховує близько 15
ветеранів спорту, які пропагують здоровий спосіб життя.

Громадські  організації  спортивної  спрямованості  допомагають  міській
владі розвивати фізичну культурі і спорт у місті:  Прилуцька міська громадська
організація  спортивного  товариства  «Спартак»,   Прилуцька  міська  Федерація
рукопашного бою, громадська організація Спортивно-технічний клуб «ТАЙМ»,
Прилуцька міська громадська організація «Прилуцький Клуб Айкідо «Дайва»,
Хокейний клуб  «Прилуки»,  “Прилуцька  міська  Федерація  кікбоксингу”,  клуб
любителів  бігу  «Екватор»  та  «Клуб  радіолюбителів»,  «Федерація  легкої
атлетики Прилуччини», «Прилуцька федерація волейболу». 
         На даний час міська рада приділяє велику увагу на зміцнення матеріальної
бази галузі фізичного виховання та спорту. Так протягом листопада 2015 року та
лютого 2016 року в ДЮСШ проведені заходи з енергозбереження: придбано та
встановлено  металопластикові  енергозберігаючі  двері  та  вікна.  У  2016  році
зроблено  капітальний  ремонт  тренажерного  залу,  придбано  спортивне
обладнання  та  спортивний  інвентар.  За  спонсорські  кошти  придбано  сучасні
тренажери.   25  серпня  2016  року  розпочався  капітальний  ремонт  дитячо-
юнацької  спортивної  школи,  загальний  бюджет  якого  становить  1840,00  тис.
грн.

Відділ адміністративних послуг

Протягом   2016  року  до  відділу  адміністративних  послуг  міської  ради
надійшло  29048   письмових  звернень  від  суб’єктів  господарської  діяльності
(юридичних та фізичних осіб)  та  громадян міста та району,  а це близько 2,5
тисяч звернень щомісяця,   що у 2,3  рази більше,  ніж за  аналогічний період
минулого року, і у 8,3  разів більше ніж за 2014 рік.

У звітному періоді завершився процес передачі повноважень з державної
реєстрації  органами,  створеними  Міністерством  юстиції  України,  органам
державної влади та місцевого самоврядування, а саме надання адміністративних
послуг  громадянам  у  сфері  державної  реєстрації  речових  прав  на  нерухоме
майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 

Так, на виконання законодавчих актів до відділу адміністративних послуг
міської  ради  введено  3  посади  державних  реєстраторів  речових  прав  на
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нерухоме майно та державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців.  Облаштовано  приміщення  архіву  для  зберігання  реєстраційних
справ.

За квітень – грудень 2016 року державними реєстраторами речових прав
на  нерухоме  майно  прийнято  та  виконано  6566  звернень  щодо  реєстрації
речових прав.

Так, з 01.04.2016 по 31.12.2016 до місцевого бюджету було перераховано
453149,00 грн.  та до державного бюджету було перераховано 144814,00 грн. за
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та надання інформації з
реєстру речових прав.

Разом з тим, до місцевого бюджету за державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було перераховано
21400 грн.

Крім,  того  з  1  травня  2016  року  державну  реєстрацію  громадських
об’єднань здійснюють виключно територіальні управління юстиції. Зокрема, для
державної  реєстрації  громадських  об’єднань,  представники  громадських
об’єднань  повинні звертатися до міста Чернігова. 

З 4 квітня 2016 року територіальні  підрозділи ДМС припинили прийом
громадян з питань реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. Змінилися
Правила  реєстрації  місця  проживання  -  тепер  ці  повноваження  покладені  на
органи місцевого самоврядування. Відповідні зміни передбачені Законом "Про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  розширення
повноважень  органів  місцевого  самоврядування  та  оптимізації  надання
адміністративних послуг".

Так,  з  4 квітня 2016 року по 31 грудня 2016 року посадовими особами
відділу  адміністративних  послуг  прийнято  та  виконано  6848  звернень  щодо
реєстрації  (знаття з реєстрації)  місця проживання,  внесення змін у дані щодо
реєстрації місця проживання. До місцевого бюджету за надання вищезазначеної
послуги перераховано 88283,78 грн.

В приміщенні Міськрайонного центру надання адміністративних послуг
продовжує  роботу  щодо  надання  адміністративних  послуг  кадастровий
реєстратор  управління  Держгеокадастру  у  Прилуцькому  районі.  Кошти,  за
послуги, які надаються кадастровим реєстратором, а саме за надання витягів з
Державного земельного кадастру також зараховуються до місцевого бюджету.
Так за період з 1 січня по 31 грудня 2016 року видано 4065 витягів з Державного
земельного кадастру, та перераховано коштів  до місцевого бюджету 262015,07
грн.

У  подальшому  серед  основних  завдань  реформування  сфери
адміністративних  послуг  є  збільшення  переліку  адміністративних  послуг,  які
надаються  через  центр  надання  адміністративних  послуг,  підвищення  якості
надання  таких  послуг,  скорочення  строків  та  видатків  на  їх  надання, 
впровадження  нових  інформаційних  технологій  для  спрощення  процедури
надання адміністративних послуг.

Відділ санітарно-екологічного контролю

      Протягом  2016  року головним  спеціалістом  санітарно-екологічного
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контролю міської  ради   здійснювався  контроль  за  проведенням комплексних
заходів,  щодо  утримання  території  міста  в  належному  санітарному  стані  та
охорони навколишнього природного середовища.

На весні та восени проведено  місячники по благоустрою, прибиранню та
санітарній очистці міста, згідно відповідних розпоряджень міського голови.  

Організовано  та  проведено  в  місті  Всеукраїнські  акції  на  підтримку
чистоти - “Зробимо Україну чистою — 2016”, “День довкілля”,  “Чиста Україна
— чиста земля”, Всесвітню акцію “Година Землі”.

У місті існує постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними
відходами.

Головним  спеціалістом  санітарно-екологічного  контролю  міської  ради
разом  із  спеціалістами  Управління  Держпродспоживслужби  у  м.Прилуки,
державної  екологічної  інспекції  у  Чернігівській  області,  Прилуцького  відділу
поліції  головного  управління  Національної  поліції  в  Чернігівській  області,
комунальним підприємством міської ради “Муніципальна поліція” та головами
комітетів самоорганізації населення проводились рейди-перевірки по питанню
дотримання  належного  санітарного  стану  керівниками  підприємств,  установ,
організацій  незалежно  від  форм  власності  і  підпорядкування  та  мешканцями
міста.  

Систематично  проводилась  профілактично-роз’яснювальна  робота  серед
мешканців та суб'єктів господарювання міста по питанню дотримання “Правил
благоустрою  території  м.  Прилуки”,  а  саме:  розділ  3  —  Права  та  обов'язки
громадян  у  сфері  благоустрою  м.  Прилуки;  розділ  4  —  Права  та  обов'язки
підприємств,  установ,  організацій,  фізичних  осіб-суб'єктів  підприємницької
діяльності;  п.п.5.35.,  п.п.6.11.1  —  встановлення  урн  біля  входу-виходу
адміністративних та торгових приміщень; п.п.6.4.8. — вивезення будівельного
сміття під  час  ремонту приміщень;  п.п.6.4.9.  -  заборона складування опалого
листя, гілля на прибудинкових територіях та контейнерних майданчиків; п.п.6.9.
— прибирання на ділянках та прилеглих територіях навколо будівель і споруд;
п.п.7.2.12.  —  заборона  паркування  автотранспорту  на  території  зелених
насаджень;   п.п.6.10.9.,  п.п.6.10.10.  —  скошування  бур'янів,  трави  та
карантинних  рослин;  абзац  15,  п.п.6.13.1.  —  розміщення  оголошень,
інформаційних плакатів, реклами, тощо; абзац 6, п.п.6.13.1. — спалювання будь-
яких відходів у тому числі рослинного походження   та інші.

По  фактах  виявлених  порушень  “Правил  благоустрою  м.  Прилуки”  у
2016 році  працівниками  КП  “Муніципальна  поліція”  було  складено  238
адміністративних  протоколів  за  ст.152  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення.

Протягом  звітного  року  постійно  проводились  виступи  та  надавались
роз'яснення у засобах масової інформації (телебачення та друковані видання), на
офіційному  сайті  міста  щодо  виконання  “Правил  благоустрою  території
м.Прилуки”.

Промислова безпека та охорона праці

Спеціалісти  відділу  з  питань  цивільного  захисту   та  оборонної  роботи
міської ради протягом  у   2016 року   працювали над забезпеченням охорони
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життя  та  здоров’я  працівників  під  час  виконання  трудових  обов’язків  на
підприємствах,  в  організаціях і  установах міста шляхом створення належних,
безпечних  і  здорових  умов  праці,  забезпечували  координацію  дій  ланки
територіальної  та  функціональних  підсистем  єдиної  державної  системи
запобігання і  реагування на надзвичайні ситуації  техногенного та природного
характеру.

Наказом міського голови-начальника цивільного захисту м. Прилуки №11
від 31 грудня 2015 року  «Про організацію цивільного захисту м. Прилуки у
2016 році» затверджено основні завдання, план заходів, організаційно-методичні
вказівки на поточний рік.

З метою забезпечення техногенно-екологічної безпеки, організації заходів
цивільного захисту, координації дій сил і засобів спеціалістами відділу:

- розроблено міські цільові програми  «Забезпечення пожежної безпеки на
території  м.  Прилуки  на  2016-2020  роки»,  «Розвиток  цивільного  захисту  м.
Прилуки на 2017-2020 роки»;

-   підготовлено 12 наказів міського голови-начальника цивільного захисту
м. Прилуки;

- проведено  15 засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуації, на яких розглянуто 28 питань;
          - проведено 5 засідань міської протиепізоотичної комісії ;

-  підготовлено  8  рішень  ради  та  виконкому,  5  розпоряджень  міського
голови;

-  надіслано  183   листів  до  вищих  інстанцій  та  352  листи  до
підпорядкованих з питань цивільного захисту підприємств, установ, організації
міста;

-   працівники відділу брали участь у засіданнях оперативного штабу по
питаннях мобілізації,  забезпеченню військових, які  ведуть бойові дії  на сході
країни продуктами харчування, засобами гігієни, речами першої необхідності;

-  у зв’язку з складною політичною ситуацією на сході країни проводилась
робота  по  підготовці  фонду  захисних  споруд  міста  для  укриття  населення,
проводились навчання діям при надзвичайних ситуаціях;

-  розроблені  інші  плануючі,  розпорядчі,  звітні  документи  з  питань
цивільного захисту.

Відділ  залучався  до  загальнообласних  штабних  тренувань  щодо
переведення  територіальної  підсистеми  ЄДС  НС  області  з  режиму
функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період.

Впродовж  звітного  періоду  на  підприємствах  та  установах  міста
організовано  проведення  32  штабних  об'єктових  тренувань.  У  проведенні
тренувань  кваліфіковану  допомогу  надавали  майстри  виробничого  навчання
навчально-методичного центру цивільного захисту.

Відповідно  до  плану  підготовки  керівних  кадрів  на  обласних  курсах
цивільного захисту  пройшли  навчання  17 осіб керівного складу, на міських
курсах цивільного захисту -  75 осіб.

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

підготовці  учнів  діям  у  надзвичайних  ситуаціях  із  залученням  інспекторів
Прилуцького  міськрайвідділу  Управління  Державної  служби  з  надзвичайних
ситуацій  в  Чернігівській  області.  Протягом  квітня  й  травня  в  усіх
загальноосвітніх  школах  і  дошкільних  навчальних  закладах  проведено  «Дні
цивільного захисту» і «Тижня безпеки дитини».

Класифікованих  надзвичайних  ситуацій  впродовж 2016  року  у  місті  не
сталося.

Управління об’єктами комунальної власності

Відділом комунальної  власності  міської  ради  у  2016 році  продовжувалася
робота,  пов’язана  з  управлінням  майном  територіальної  громади  міста,
дотриманням процедур передачі в оренду об’єктів комунальної власності.

Дані  заходи  були  спрямовані  на  підвищення  ефективності  використання
майна,  збільшення  надходжень  до  бюджету,  зокрема  від  оренди  майна,  та
забезпечення соціально-економічного розвитку міста.

Відповідальність за облік комунального майна здійснюють підприємства,
установи та організації, на обліку яких це майно перебуває.

Відділом  комунальної  власності  здійснювалися  заходи,  пов’язані  з
підготовкою та внесенням на розгляд міської ради чи її виконавчого комітету
питань пов’язаних зі списанням, відчуженням безоплатною передачею основних
засобів з урахуванням вимог передбачених законодавством.

Впродовж  2016  року  міською  радою  ухвалені  рішення  про  передачу  в
оренду  32  земельних  ділянок  загальною  площею  2,8866  га.  Поновлено  36
договорів оренди земельних ділянок загальною площею 8,3338 га.

За  звітний період здійснено заходи,  пов’язані  з  державною реєстрацією
прав оренди на 100 земельних ділянок із земель комунальної власності площею 
21,1034 га. Розмір річної орендної плати за укладеними договорами становить 
4110636,77 грн. Із зазначеної кількості договорів новоукладеними є 38 договорів
земельних ділянок загальною площею 10,6645 га (1780238,60 грн.).

У  2016  році  укладено  договори  купівлі-продажу  8  земельних  ділянок
загальною  площею  1,3972  га.  Ціна  продажу  земельних  ділянок  склала  
973464,00 грн.

За минулий рік укладено та поновлено 18 договорів оренди комунального
майна загальною площею 2446,59 кв.м. З них новоукладеними є 10 договорів
оренди  майна  площею  2035,14  кв.м.  Надходження  до  бюджету  від  передачі
комунального майна в оренду за 2016 рік склали 236,6 тис.грн.

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