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Вступ 

Програма економічного і соціального розвитку Прилуцького району на 

2019 рік (далі – Програма) передбачає забезпечення узгоджених спільних дій 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля 

втілення єдиної державної політики розвитку району.  

Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади 

державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бюджету».  

В основу Програми покладені основні положення Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385) та Стратегії сталого розвитку 

Чернігівської області до 2020 року (затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії 

обласної ради шостого скликання 28.05.2015), а також Глобальні цілі сталого 

розвитку до 2030 року, визначені ООН, Постанови Кабінету Міністрів  України 

від 11 липня 2018 року№ 546 «Про схвалення Прогнозу економічного 

і соціального розвитку України на 2019—2021 роки». 

Основні показники Програми базуються на намірах господарюючих 

суб’єктів району, пропозиціях структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, органів місцевого самоврядування та враховують існуючі 

тенденції соціально-економічного розвитку регіону та прогнозні показники 

економічного і соціального розвитку України. 

Заходи Програми спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку 

району в 2019 році, відповідно до стратегії та пріоритетів розвитку на основі 

об’єднання інтересів і можливостей, шляхом взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів 

підприємницької діяльності, громадськості, шляхом посилення економічної 

активності і відновлення економічного зростання. 

До Програми включено перелік регіональних цільових програм, які будуть 

реалізовуватись в районі у 2019 році, а також пріоритетні об’єкти, які доцільно 

фінансувати за рахунок коштів обласного бюджету, та відповідно до яких було 

подано заявки. 

З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та 

власників, завдання і заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться 

шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів державної 

влади, профспілок та роботодавців. 
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     Прилуцький район 

 

Розташований:    на півдні  Чернігівської області 

Утворений:          у 1923 році 

Територія району займає: 1,8 тис. кв. км 

Відстань до обласного центру: 

- автомобільними шляхами – 188 км 

- залізницею 150 км 

 

 
 

Всього населених пунктів – 99 , що входять до складу: 

30 сільських рад  

1 селищної ради 

2 об′єднаних територіальних громад  

  Населення – 35354 осіб (сільського – 24508 міського – 10846) 
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1. Оцінка економічного і соціального розвитку району у 2018 році 

  та проблеми, що його стримують 

 
Протягом 2018 року зусилля органів виконавчої влади у тісній співпраці із 

самоврядними структурами зосереджувались на втіленні в районі 

загальнодержавних реформ, пошуку шляхів відновлення та підтримки 

економічного зростання, пожвавлення інноваційно-інвестиційного  розвитку та 

посилення соціальної орієнтації економіки.  

У більшості галузей економіки та соціальної сфери спостерігалася 

позитивна динаміка. 

Визначальний вплив на формування позитивної динаміки валового 

регіонального продукту має сільське господарство. 

 

Виробництво валової продукції в порівняльних цінах 2010 року по всіх 

категоріях господарств Прилуцького району в 2018 році очікується отримати на 

суму 723,2 млн. грн., що на 73,0 млн. грн. більше відповідного показника 

попереднього року, в тому числі в галузі тваринництва очікується виробити 

продукції на суму 54,9 млн. грн., що на 4,5 млн. грн. менше минулорічного 

показника, продукції рослинництва очікується виробити на суму 668,3 млн. 

грн., що на 77,5 млн. грн. більше минулорічного показника.  

За 9 місяців поточного року 

сільськогосподарськими 

підприємствами району вироблено 

валової сільськогосподарської 

продукції на суму 381,1 тис. грн., що 

становить 106,9% в порівнянні з 

відповідним періодом 2017 року: 

продукції тваринництва вироблено на 

суму 42,4 тис. грн., що становить 

92,5% до 2017 року; продукції 

рослинництва на суму 338,7 тис. грн., 

що становить 109,1% до 2017 року.  

Посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2018 року в 

сільгосппідприємствах району складає 94,4 тис.га, з них 55,1 тис.га - зернові та  

зернобобові культури, технічні культури 36,9 тис.га, кормові культури 2,4 

тис.га.  

Якісно та в стислі строки проведено збір ранніх зернових культур з площі 

17,4 тис. га, при урожайності 44,2 ц/га, що більше минулого року на 2,4 ц/га.  
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У тому числі зібрано: озимої 

пшениці - 60,9 тис. тонн, при 

врожайності 49,8 ц/га; ярої пшениці - 

1,1 тис. тонн, при врожайності 39,2 

ц/га; озимого ячменю - 0,3 тис. тонн, 

при врожайності 38,7 ц/га; ярого 

ячменю - 5,6 тис. тонн, при 

врожайності 36,5 ц/га; жита - 5,7 тис. 

тонн, при врожайності 29,8 ц/га; вівса - 

1,6 тис. тонн, при врожайності 37,1 

ц/га; гороху – 1,7 тис. тонн, при 

врожайності 20,9 ц/га. Крім того, намолочено 4,6 тис. тонн озимого ріпаку, при 

врожайності 27,2 ц/га.          Станом на 25 жовтня 2018 року, за оперативними 

даними, зібрано кукурудзи на зерно з площі 22,9 тис. га, при урожайності 105,0 

ц/га (урожайність в 2017 році – 75,6 ц/га), соняшника зібрано з площі 9,5 тис. 

га, при урожайності – 29,8 ц/га (урожайність в 2017 році – 28,1 ц/га), сої зібрано 

з площі 22,6 тис. га, при урожайності 27,9 ц/га, цукрових буряків викопано з 

площі близько 1836 га, при урожайності 441,0 ц/га. 

Посіяно озимого ріпаку під урожай 2019 року близько 780 га. 

Крім того, сільгосппідприємствами району посіяно озимих зернових 

культур під урожай 2019 року – 10,3 тис. га, в тому числі пшениці озимої - 8,7 

тис. га, жита – 1,5 тис. га. 

 Валовий збір зернових та зернобобових культур сільгосппідприємствами в 

2018 році очікується на рівні 451,0 тис. тонн у вазі після доробки, при 

очікуваній урожайності 82,1 ц/га.  

Середній розмір орендної плати по району становить 9,6%.  

Згідно інформації про стан укладання і виконання договорів оренди 

земельних часток (паїв) за 2018 рік передбачено виплатити 210,62 млн. грн. 

орендної плати. За оперативними даними, станом на 1 жовтня 2018 року 

виплачено орендної плати на суму 161,91 млн. грн., що становить 76,9 % від 

нарахованої. 

Станом на 01.10.2018 року для 

виробництва продукції тваринництва в 

зимово-стійловий період 2018-2019 

років сільськогосподарськими 

підприємствами району було 

заготовлено сіна - 1234 тонни, сінажу – 

4500 тонн, силосу – 20,3 тис. тонн по 

30,0 ц кор. од. з розрахунку 

на 1 умовну голову, що відповідає 

зоотехнічним нормам. Під час заготівлі 

кормів спеціалісти господарств 

контролюють процеси закладки кормів 

та їх якість. 
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 Станом на 01.10.2018 налічується 

5651 голова ВРХ, що становить 106,1% 

виконання річних показників програми 

соціально-економічного розвитку 

району, в тому числі корів – 1791 

голова, що на 21 голову більше та 

становить 101,2% виконання 

програми.  

В господарствах району на звітну 

дату налічується 13073 голів свиней, 

що становить 84,3% виконання 

програмних показників. 

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 1870,6 тонн м’яса, що 

на 4,0% менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, в тому 

числі м’яса ВРХ вироблено 671,7 тонн, що на 24,6% більше ніж у минулому 

році, при середньодобовому прирості 682 грами, що на 32 грами менше, ніж в 

минулому році.  

М’яса свинини вироблено 1070,2 тонни, що на 24,0% менше, ніж у 

минулому році, при середньодобовому прирості 403 грами, що на 38 грам 

менше минулорічного. Реалізовано м’яса – 1979,2 тонни, що на 20,8% менше 

минулорічного показника та становить 90,6% виконання річного показника 

Програми економічного і соціально розвитку району.  

Одержано від однієї корови в 

середньому по району 4354 кг 

молока, що на 1,0% менше 

відповідного періоду минулого 

року. 

Спостерігається ріст рівня 

заробітної плати працівників 

зайнятих в сільському 

господарстві, так середньомісячна 

заробітна плата одного штатного 

працівника сільськогосподарського 

підприємства звітної групи за 

січень-вересень 2018 року 

становить 7353,15 грн., що на 1306,59 грн., або 21,6% більше аналогічного 

показника за відповідний період минулого року.  

 

На території району представниками аграрного бізнесу здійснюється 

суттєва допомога територіальним громадам в облаштуванні сільських 

територій. На соціально-економічний розвиток територіальних громад 



 9 

агроформуваннями передбачено надати допомоги в 2018 році на 4,3 млн.грн. із 

розрахунку 50 грн. на 1 га орендованої площі ріллі. За січень-вересень 2018 

року на соціально-економічний розвиток територіальних громад надано 

допомоги на суму 3,2 млн. грн., що становить 74,4% від передбаченої 

соціальними угодами суми. 

 

Промисловий комплекс району формують 7 підприємств: ТОВ ПК  

«Пожмашина», ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат», ПАТ «Линовицький 

цукровий комбінат «Красний», ТОВ ВКП «Прилуки – Агропереробка», 

СП «Каштан Петролеум ЛТД», ДП «Прилуцьке лісове господарство» та ТОВ 

«Прилуцький хлібодар».  

 

Обсяги промислового виробництва за січень – вересень поточного року  

склали 719,7 млн. грн. і становлять 168,5% показника минулого року. 

 

 Збільшення обсягів виробництва 

відбулося на ТОВ ПК «Пожмашина» 

на 36,2%, СП «Каштан Петролеум 

Лтд» в 2 рази, ПАТ «Линовицький 

цукрокомбінат «Красний» на 16,8%, 

ТОВ ВКП «Прилуки - 

Агропереробка» на 1,0% та ТОВ 

«Прилуцький хлібодар» на 3,0 %.  

Падіння обсягів виробництва 

відбулося на підприємствах харчової 

та лісопереробної промисловості. 

Спостерігається зменшення 

виробництва яловичини свіжої на 47,4% (ПАТ «Прилуцький птахокомбінат» на 

14,5%) та деревини необробленої на 26,7% (ДП «Прилуцький лісгосп» на 

11,9%) 

За січень – серпень реалізовано 

промислової продукції на суму 783,0 

млн. грн., 4-й показник по області. 

На одну особу реалізовано продукції 

на 22245,0 грн.  

За 9 місяців 2018 року 

середньомісячна заробітна плата 

штатних працівників промислового 

комплексу складає 7393,87 грн.  

 

За очікуваними даними в 2018 

році в розвиток промислових 

підприємств буде вкладено 

інвестицій у сумі 89,2 млн. грн. 
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В надрах Прилуччини зосереджена достатня кількість мінеральної 

сировини, потенційні ресурси якої 

дозволяють забезпечувати стабільні 

темпи її видобутку на довгострокову 

перспективу. Мінерально-сировинна 

база району налічує 8 родовищ, які 

мають промислове значення та 

враховуються Державним балансом 

запасів корисних копалин. Основну їх 

частину складають паливно-

енергетичні ресурси та будівельна 

сировина. 

Важливе енергетичне значення мають родовища нафти, газу, які 

характеризуються високим ступенем розвіданості і освоєння.  

В районі відкрито 5 родовищ нафти і газу (Прилуцьке, Малодівицьке, 

Щурівське, Мільківське та Леляківське). У 2018 році  очікується видобуток 

нафти, включаючи газовий конденсат 88,3 тис.тонн, що на 25,6% більше, ніж у 

минулому році. Видобуток газу збільшиться на 9,6% і складе 21,6 млн. куб. 

метрів. 

Територія району достатньо покрита лісовими насадженнями. В складі 

лісів високу питому вагу мають насадження дуба та хвойних порід. 

В районі ДП „Прилуцьке лісове господарство” поділяється на три 

лісництва: Прилуцьке лісництво (загальна площа 4604,5 га), Ладанське (4153,6 

га), Камянське (3063 га). 

Лісовий фонд знаходиться у користуванні ДП „Прилуцьке лісове 

господарство” (31082,9 га) по району 13586,6 га та частково ПрАТ 

„Прилуцький хлібозавод” (с. Лісові Сорочинці - 68,1 га та с. Колісники – 145,6 

га).  

Роботи по лісовідновленню виконуються лише ДП „Прилуцьке лісове 

господарство”, до кінця року планується його провести на площі 100,0 га.  

 

Торгівельне обслуговування населення забезпечується закладами 

приватного бізнесу та споживчої кооперації.  

 Торгівельна мережа району налічує 214 об’єктів торгівлі, 25 об’єктів 

громадського харчування.  

Торгова мережа району в повній 

мірі насичена основними 

продовольчими товарами. Майже в 

усіх магазинах працюють відділи по 

продажу господарських товарів. Де 

відсутня стаціонарна торгова мережа 

здійснюється виїзна торгівля 25 

фізичними особами по всьому району, 

12 фізичних осіб здійснюють торгівлю 

на торгівельному майданчику в селищі 

Мала Дівиця та до 30 осіб в смт. Ладан 
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також постійно здійснюють виїзну торгівлю ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд» та ПрАТ 

«Прилуцький хлібозавод». 

З метою реалізації продукції власного виробництва місцеві 

товаровиробники району протягом звітного періоду брали участь у ряді 

ярмарок, які проводились на території населених пунктів району, в місті 

Прилуки та Чернігові. 

Місцевим товаровиробникам виділяються місця на ринках міста та району 

для реалізації продукції власного виробництва.  

З метою забезпечення жителів міста та району високоякісною продукцією 

за цінами товаровиробника, врегулювання ситуації з продовольчими товарами 

на споживчому ринку, стабілізації цінової ситуації, запобігання зловживання 

під час формування цін на продукти харчування та наповнення ринку 

сільськогосподарською продукцією і продуктами харчування проводяться 

ярмаркові заходи.  

Протягом 9 місяців 2018 року у 

святкові та вихідні дні проведено  

146 ярмаркових заходів, у заходах 

брали участь:  

СТОВ «Цукровик», ДП ДГ 

«Івківці», ТОВ «Прилуцький 

хлібодар», ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд» 

(комбікормовий завод), ТОВ ВКП 

«Прилуки Агропереробка», ПрАТ 

«Прилуцький птахокомбінат», ПП 

Крило рибне господарство 

«Удайцівське», ДП «Дослідне 

господарство Прилуцької дослідної станціі інституту садівництва НААН 

України», ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний», ФОП Трепаченко, 

СФГ « Промінь». 

Сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства беруть 

участь у заходах з налагодження нових зв’язків з інвесторами (виставкові 

заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі) з метою пропагування економічного 

потенціалу та інвестиційних проектів. 

Промислові підприємства та сільськогосподарські підприємства району 

приймали участь у виставково – ярмаркових заходах: 

 17 лютого 2018 року  в с. Манжосівка у весняному ярмарку «Масляна»; 

 07 квітня у Великодньому ярмарку м. Прилуки;  

 26-27 травня у Миколиному ярмарку м. Прилуки;  

 29 червня у Троїцькому ярмарку м. Прилуки;  

 в лютому місяці у Чернігівському регіональному форумі «Органік 

Інвест»; 

 в березні місяці в семінарі-тренінгу «Реалізація вимог ЄС щодо 

технічного регулювання в Україні (аграрний сектор, харчова промисловість, 

туризм) м.Чернігів;  
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 з 6 по 9 червня 2018 року у ювілейній XXX Міжнародній 

агропромисловій виставці «АГРО – 2018» м. Києві  

  

 

Розвиток малого бізнесу 

З метою реалізації пріоритетних завдань соціально – економічного 

розвитку району, рішенням 16 сесії Прилуцької районної ради сьомого 

скликання від 23 грудня 2016 року затверджена Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва району на 2017-2020 роки, яка передбачає 

проведення навчальних заходів, круглих столів, конкурсів, урочистостей з 

нагоди Дня підприємця, виставково-ярмаркових та інших заходів. Так, в рамках 

виконання заходів та з метою роз’яснення законодавства про застосування 

єдиного соціального внеску, Прилуцькою ОДПІ для суб’єктів малого та 

середнього підприємництва проведено 7 семінарів з питань практичного 

застосування норм податкового законодавства, законодавства з адміністрування 

єдиного соціального внеску, складання звітності, легалізації робочих місць.  

За участю суб’єктів господарської діяльності проведено 7 зустрічей та 2 

засідання «круглого столу» з представниками бізнес-спільноти. 

Працівниками міськрайонної філії Чернігівського обласного центру 

зайнятості за 9 місяців 2018 року проведено 12 семінарів з основ 

підприємницької діяльності та з орієнтації населення на підприємницьку 

діяльність, в яких взяли участь 28  жителів району, з них - 14 молодих людей у 

віці до 35 років, 2- учасники АТО, 3 - особи з інвалідністю. На них безробітні 

ознайомилися з послугами служби зайнятості щодо започаткування власної 
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справи, отримали інформацію з питань самозайнятості та вибору бізнес - ідеї 

для організації підприємницької діяльності. 

До проведення профінформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес?» 

запрошувався юрист Центру підтримки підприємництва. Протягом звітного 

періоду бажаючих відкрити власну справу за допомогою служби зайнятості не 

було. 

Відповідно розпорядження райдержадміністрації з 15 серпня по 15 вересня 

2018 року у районі проводено місячник підтримки підприємництва. 

Завдяки реалізації заходів районної програми, забезпечено зростання 

виробничих і фінансових показників діяльності суб’єктів малого і середнього 

бізнесу.  

Протягом звітного періоду зареєстровано 107 суб’єктів господарювання, з 

яких 104 - фізичних осіб підприємців та 3 – юридичні особи,  знято з реєстрації 

1 – юридичну особу  та  58 - фізичних осіб підприємців. Здійснюють діяльність 

11 середніх, 118 малих  підприємств та 705 - фізичних осіб - підприємців.  

 

Надходження від малих підприємств та фізичних осіб - підприємців до 

місцевих бюджетів за 9 місяців 2018 року становили 22,4 млн. грн., питома вага 

в загальних надходженнях 17,5%, за 9 

місяців 2017 року цей показник 

становив18,1 млн. грн., надходження 

від середніх підприємств 50,9 млн. 

грн., питома вага 40,1%, по області 

22,9%. 

 

 

 

 

 

На постійному контролі 

знаходиться питання проведення 

закупівель через електронну систему 

Прозорро. Розпорядниками бюджетних 

коштів району за 9 місяців було 

оголошено 225 допорогових закупівель 

через систему «ProZorro», що на 27,8% 

більше, ніж за попередній рік, на суму 

7039,6 тис. грн. Успішно проведені 138 

процедур на суму 3245,6 тис. грн., що 

на 42,2% більше, ніж за попередній рік. Темп росту за 9 місяців 2018 р. – 66,1%. 

Економія коштів за 9 місяців - 391,0 тис. грн 
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Суб’єкти господарювання сфери малого 

та середнього бізнесу мають можливість 

отримати фінансово-кредитні ресурси 

через кредитну спілку „Гетьман”. За 

звітний період кредитною спілкою 

видано на розвиток малого бізнесу -  52 

кредити на суму 1425,7 тис. грн., що 

становить 11,4 % від усієї суми виданих 

кредитів (12500,0 тис. грн.). 

 

 

На виконання вимог Законів України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих 

актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 

26.11.2015 № 835-VIII та «Про внесення змін до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших 

законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 26.11.2015 № 

834-VIII з 2016 року працює відділ державної реєстрації. За 9 місяців 2018 року 

працівниками відділу проведено 2847 реєстраційних дій, внаслідок чого 

отримано надходжень в районний бюджет в сумі 244,403 тис. грн. 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» в районі постійно оновлюється база даних пілотних проектів, які 

можуть бути реалізовані із застосуванням механізму державно-приватного 

партнерства. Станом на 01.07.2018 до бази даних включено 10 проектних 

пропозицій у сфер житлово-комунального господарства, культури та соціальної 

сфери. База даних розміщена на офіційному порталі райдержадміністрації 

підрубриці «Інвестиційна діяльність» рубрики «Економіка». На даний час 

приватні партнери щодо зазначених пілотних проектів не визначені, договори 

державно-приватного партнерства щодо них не укладались. 

В умовах обмеженості бюджетного фінансування постійно ведеться робота 

по залученню позабюджетних ресурсів, міжнародної технічної допомоги. 

Для участі у конкурсі на отримання грантової допомоги за програмою 

людської безпеки «Кусаноне», оголошеного Міністерством Закордонних Справ 

Японії, направлено заявку по проекту «Покращення надання медичних послуг 

населенню Прилуцького району шляхом придбання медичного обладнання для 

амбулаторій Центру первинної медико – санітарної допомоги Прилуцького 

району», розробником якого є Центр первинної медико - санітарної допомоги 

(ЦПМСД) Прилуцького району. 
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Транспорт та зв’язок Послуги по перевезенню пасажирів в районі 

надаються 13 приватними перевізниками на 32 автобусних маршрутах та ПАТ 

«Укрзалізниця». Населення району забезпечено регулярним автобусним 

сполученням в межах пішохідної доступності. 

Останнім часом в зв’язку з підвищенням ціни на нафтопродукти та 

автозапчастини значно збільшилась плата проїзду в приміських автобусах. З 

15.08.2018 по 10.10.2018 р. ціна реалізації ГСМ зросла: на бензин А-95 на 

14,3%, А-92 на 12,7%, дизельне паливо на 15,4%, пропану на 16,4%. 

На території Прилуцького району налічується 31 відділення поштового 

зв'язку. На даний час продовжується реформування мережі відділень 

поштового зв’язку та впроваджується на території району пілотний проект 

«Сільське відділення». Але жителі району не підтримують впровадження 

поштової реформи. 

Продовжує розвиватись 

комп’ютерний зв’язок. Широко 

впроваджується по району послуга 

безпарольного доступу до мережі 

Інтернет, збільшується чисельність 

абонентів. Проте, залишається 

проблемним питанням функціонування 

стаціонарного телефонного зв’язку в 

більшості населених пунктів району.  

 

Інвестиційна діяльність   

Обсяг освоєних інвестицій в економіку району за І півріччя 2018 року 

склав 77,8 млн. грн., у розрахунку на одну особу освоєно - 2190,5 грн., за 

обсягом внесених інвестицій район посів 8 місце. За видами економічної 

діяльності переважають капітальні вкладення, спрямовані у сільське 

господарство, питома вага яких становить 95%. Головним джерелом 

фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств. 

Протягом 2018 року реалізовано 

задекларовані інвестиційні проекти: 

        - «Будівництво комплексу з 

переробки органічних відходів 

(цукрового жому) в біогаз для 

виробництва електричної та теплової 

енергії в смт. Линовиця».  

Електроенергія, вироблена з 

біомаси, реалізується по «зеленому 

тарифу».  

       - «Будівництво 

зерносушарки у м. Прилуки, ТОВ 

«АгроКім». 

 З метою поширення інформації про район та його інвестиційний потенціал 

сформовані і розміщені на сайті Прилуцького району переліки інвестиційних 
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проектів підприємств та пропозиції по використанню незадіяних приміщень. 

Окремими підприємствами виготовлено каталоги продукції, відзнята 

презентація підприємств, дані матеріали розповсюджуються під час участі 

підприємств у виставках та ділових зустрічах. 

Найвагомішу частку капітальних інвестицій склали машини, обладнання та 

інвентар – 61,5%, транспортні засоби – 26,4%, довгострокові біологічні активи 

тваринництва, будівлі та інші нематеріальні активи – 8,1% всіх інвестицій. 

 Найбільш активно у січні – вересні 2018 року освоювалися 

капіталовкладення СТОВ «Цукровик», ТОВ «АгроКім», ТОВ «Крок-

УкрЗалізБуд», ТОВ ПК «Пожмашина» та ПАТ «Линовицький цукрокомбінат 

«Красний». Впровадженням інновацій займається підприємство ТОВ ПК 

«Пожмашина». 

Для пожвавлення інвестиційного процесу району вкрай необхідні 

інвестиції у виробництво, в тому числі – іноземні. В районі працюють 

підприємства з іноземними нвестиціями, ТОВ «Промислова компанія 

«Пожмашина», ТОВ «АгроКім», ТОВ «К.С - Інвест». Станом на 01.01.2018 в 

економіку району іноземними інвесторами вкладено 143,6 тис.дол. США прямих 

іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Найбільш привабливими для 

іноземних інвесторів є галузі тваринництва, рослинництва та 

машинобудування. Впродовж даного періоду не відбулося зростання обсягу 

залучених ними інвестицій.  

За очікуваними даними обсяги експорту товарів суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності  району за 2018 рік складуть 1192,0 тис. дол. 

США, імпорту – 493,9 тис. дол. США.  
 

Бюджетна політика 

За січень-вересень 2018 року до загального фонду зведеного бюджету 

району надійшло власних доходів в сумі 85254,4 тис.грн., що становить  115,5% 

до призначень звітного періоду. У порівнянні  з аналогічним періодом минулого 

року надходження збільшились на 23429,3 тис.грн. або 37,9%. 

Всі 32 місцевих бюджети району забезпечили  виконання затверджених 

показників. 

Перевиконання обсягу власних доходів в основному зумовлено 

збільшенням сплати до місцевих бюджетів району податку на доходи фізичних 

осіб – 1877,3 тис.грн., єдиного податку – 4742,5 тис.грн.,  податку на майно –                               

1557,1 тис.грн. та рентної плати  - на 2137 тис.грн.  

В розрізі видів доходів відносно аналогічного періоду 2017 року 

збільшились надходження податку на доходи фізичних осіб – 9234,3 тис.грн. 

або 29,9%, рентної плати – 6599,8 тис.грн., що перевищує 100%, податку на 

майно – 1437,2 тис.грн. або 9,3 %, єдиного податку – 5393,1 тис.грн. або  43,5%. 

Отримано трансфертів з державного та обласного бюджетів                                      

192928,9 тис.грн. або 97% до уточнених бюджетних призначень.  

В структурі доходів загального фонду бюджету району питома вага 

міжбюджетних трансфертів складає 70%, а власні доходи – 30%.  

Видатки та кредитування загального фонду бюджету (з урахуванням 

субвенцій)   за січень –  вересень  2018 року виконані в сумі  279320 тис.грн. або  
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91,3% до бюджетних призначень. Цільові соціальні субвенції становлять 

126516,9 тис.грн., що складає 45,3% від суми проведеного фінансування.             

Без цільових субвенцій з державного, обласного бюджетів видатки склали              

152683,1 тис.грн. За економічною структурою (із урахуванням  передачі  коштів  

до бюджетів  розвитку) 89,4%  коштів спрямовано на  захищені статті, в т.ч.:  

оплата праці з нарахуваннями –  119249,6 тис.грн.(76,7%);  енергоносії –  

11495,8 тис. грн. (7,4%).  

За січень – вересень 2018 року установами, що фінансуються з місцевих 

бюджетів, спожито енергоносіїв на загальну суму 11212,8 тис.грн. Рівень 

проплат склав 100% і заборгованість по розрахунках за спожиті бюджетними 

установами енергоносії на кінець звітного періоду відсутня. 

 

В галузі будівництва та дорожнього господарства 

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 26 березня 

2018 року № 156 з початку 2018 року на замовлення Управління капітального 

будівництва облдержадміністрації по Прилуцькому району виконано:  

- Поточний середній ремонт окремих ділянок доріг загального 

користування місцевого значення: 

- О251509 Прилуки - Сергіївка 

– на 2-х ділянках в межах 

Малківської та Сергіївської 

сільських рад, загальною 

протяжністю 1,7 км (вартість робіт 

6,32 млн. грн.); 

- О251513 Боршна – Смош – 

Ряшки - Оникіївка протяжністю 1,0 

км на території Валківської 

сільської ради (вартість робіт 3,5 

млн. грн.); 

- О251506 Мала Дівиця – Дмитрівка - Білорічиця на ділянці 1,0 км в межах 

Малодівицької ОТГ (вартість робіт 3,18 млн. грн.). 

- Поточний середній ремонт окремих ділянок вулиць та доріг комунальної 

власності:  

- вулиць Харлана та Преображенська в селі Яблунівка (на суму 957,7 тис. 

грн.); 

- вулиця Шевченка в селі Манжосівка (на суму 739,998 тис. грн); 

- вулиця Івана Мазепи в селі Заїзд (на суму 973,0 тис. грн.). 

З червня по вересень поточного року за договорами, укладеними з 

Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації, по Прилуцькому 

району підрядниками виконані заходи з організації безпеки дорожнього руху та 

ліквідації ямковості і деформацій покриття на окремих ділянках обласних та 

районних доріг загального користування: Прилуки-Манжосівка, Н-07 – 

Знам’янка, Р-67 – Заїзд, Н-07 – Рудівка, Линовиця – Бубнівщина, Линовиця - 

Удайці – Полонки, Р-67 - Богданівка – Даньківка, Прилуки – Сергіївка, Ічня – 

Буди – Радьківка – Р-67, Н-07 – Миколаївка – Погреби, Петрівка – Світанкове. 

Проведено ремонт найбільш аварійних ділянок з улаштуванням суцільного 
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покриття на автодорогах Манжосівка - Дідівці, Прилуки – Манжосівка, 

Красляни-Подище-Ладан (у напрямку с. Подище).  

За кошти Служби автомобільних доріг у Чернігівській області виконано 

ремонт покриття доріг Н-07 Київ-Суми-Юнаківка; Р-67 Чернігів-Ніжин-

Прилуки-Пирятин; Борзна-Ічня-Прилуки; Н-07-Густиня.  

Окрім того, у районі для вирішення нагальних питань (в тому числі і 

ремонту доріг) налагоджено співпрацю районної влади з бізнесом. Так, 

власними силами і за власні кошти сільськогосподарські товариства 

«Прилуцький хлібодар» та «Ресурс Агро» забезпечують ремонт і підтримують в 

належному стані під’їзні шляхи до сіл Стрільники, Лісові Сорочинці, 

Колісники, Малківка. Також у 2018 році силами НГВУ «Чернігівнафтогаз» 

ПАТ «Укрнафта» проводився ямковий ремонт покриття окремих ділянок 

автодороги Боршна – Смош – Ряшки – Оникіївка в межах Смоської і 

Валківської сільських рад. 

Для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що 

можуть бути реалізовані за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку у 2018 році було сформовано 18 проектів району, з них по 4 проекти: 

від Ладанської селищної ради та Малодівицької ОТГ, які зареєстровані на 

онлайн - платформі державного фонду регіонального розвитку.  

Станом на 01.07.2018 кошти субвенції з державного бюджету за 

бюджетними програмами «Державний фонд регіонального розвитку» та 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально – економічного розвитку окремих територій» не виділялися. 

 

Залишки коштів не використаної у 2017 році субвенції з державного 

бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку 

району становили 3030,46 тис. 

грн., в тому числі:              

Для завершення робіт 

розпочатих в 2017 році відділу 

освіти райдержадміністрації по 

об’єкту капітальний ремонт мережі 

водопостачання, водовідведення та 

приміщень внутрішніх туалетів 

Ладанської гімназії уточнені 

видатки на суму 86,81037 тис. грн., 

які протягом січня – червня 2018 

року освоєні в повному обсязі.  

 

Ладанською селищною радою уточнені видатки по 2 об’єктах: капітальний 

ремонт будинку культури та заміна вікон і дверей будівлі дитячого садочка 

«Червона шапочка» на загальну суму 2822,89 тис. грн. Використана протягом 

січня – червня 2018 року субвенція у сумі 1800,26 тис. грн.  
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На підставі відповідних рішень сесій 6 сільських та Ладанської селищної 

рад до районного бюджета повернута не використана (заощаджена внаслідок 

конкурсної закупівлі дитячих 

спортивних майданчиків у 2017 

році) субвенція у сумі 46,70 тис. 

грн., яка відповідно до 

розпорядження голови спрямована 

Канівщинській сільській раді для 

закупівлі дитячого спортивного 

майданчика для с. Канівщина 

Прилуцького району, кошти 

використані, майданчик 

установлено. 

Використання субвенції 

головними розпорядниками коштів 

місцевих бюджетів району 

здійснювалося на цілі визначені відповідними постановами Кабінету Міністрів 

України у 2017 році. 

 

Житлове будівництво в населених пунктах району за 6 місяців           2018 

року в експлуатацію введено житла, загальною площею 620 м2. У 3-му кварталі 

завершено будівництво 2 житлових будинків і ще 1 - введений в експлуатацію 

після реконструкції.  

В районі реалізується програма «Власний дім». За 2 квартали поточного 

року до обласного Фонду підтримки індивідуального будівництва на селі 

надійшли заяви від 12 жителів сіл району щодо виділення кредитів, з них 10 - 

на придбання, будівництво та реконструкцію житла, 2 – на розвиток особистого 

селянського господарства. Фондом укладено договорів на загальну суму         

350 тис. грн., профінансовано 248,5 тис. грн. За сприяння програми «Власний 

дім» одним заявником – учасником АТО придбано житловий будинок. 

Відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації за 9 місяців 

поточного року для спів фінансування заходів Програми «Власний дім» з 

районного бюджету спрямовано 160,8 тис. грн., з них за рахунок спеціального 

фонду 40,8 тис. грн. та за рахунок загального фонду – 120,0 тис. грн. 

 

В галузі житлово-комунального господарства основна частина послуг 

надається на території селища Ладан комунальним підприємством 

«Водоканал», яким постійно проводиться робота по зменшенню дебіторської 

заборгованості населення та покращенню платіжної дисципліни. З початку року 

ситуація з розрахунками за спожиті послуги має тенденцію до покращення. 

З 09 березня 2018 року на території селища Ладан введені економічно 

обґрунтовані тарифи на вивіз твердих побутових відходів, а з 01 липня - тарифи 

на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.  

 

В галузі містобудування та архітектури райдержадміністрацією спільно 

з виконкомами сільських рад продовжувалась робота з оновлення містобудівної 
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документації. В місцевих бюджетах сільських і селищної рад на 2018 рік 

передбачене фінансування на виконання топографічної зйомки та розроблення 

генеральних планів територій населених пунктів в загальній сумі 1932,560 тис. 

грн., з них використано 708,054 тис. грн. 

З початку року рішеннями відповідних сільських рад затверджені генплани 

та плани зонування сіл Замістя, Івківці, Голубівка, Дубовий Гай та Ковтунівка. 

У серпні – вересні 2018 року розглянуті на засіданні обласної містобудівної 

ради, погоджені і рекомендовані до затвердження в установленому 

законодавством порядку генплани і плани зонування сіл Сергіївка, Сухоліски, 

Удайці та Знам’янка. 

 

Демографічна ситуація в районі складна, станом на 1 жовтня 2018 року 

кількість наявного населення становить 35183 осіб, народилось 145 дітей, 

померло 550.  

 

Протягом поточного року соціальна політика в районі головним чином 

була спрямована на забезпечення зростання доходів громадян, підвищення 

рівня життя населення, зменшення напруги на ринку праці, повне охоплення 

малозабезпечених, пільгових  категорій громадян передбаченими державою 

соціальними гарантіями. 

         Важливим та актуальним питанням в досягненні 

стабільності стану соціально-трудових відносин у трудових колективах району 

є своєчасна виплата заробітної плати, яка стабільно зростає.  

 Згідно статистичних даних розмір середньомісячної заробітної плати 

штатного працівника району у ІІ 

кварталі 2018 року збільшився 

порівняно з відповідним періодом 

минулого року у 1,2 рази і становив 

7182 грн. За рівнем заробітної плати 

Прилуцький район займає одне з 

перших місць серед інших районів 

області, в тому числі, розмір заробітної 

плати є вищим за обласний показник 

(102,6% обласного показника).  

Всі економічно-активні підприємства району своєчасно розраховуються із 

найманими працівниками.  

Проте, незважаючи на позитивні  тенденції, на ринку праці району 

залишається чимало проблем, основними з яких є: професійно-кваліфікаційна 

незбалансованість попиту та пропозиції робочої сили; зменшення чисельності 

трудових ресурсів; міграційні процеси, спричинені низьким рівнем заробітної 

плати, оскільки більшість роботодавців пропонують претендентам мінімальну 

заробітну плату і лише 4% встановлюють розмір оплати праці вищий за 

середньообласний. Як наслідок відслідковується щорічне зменшення 

чисельності штатних працівників, зайнятих в усіх галузях народного 

господарства, також мають місце незначні коливання чисельності протягом 

року в зв’язку з  сезонним характером окремих виробництв. Так, згідно з 
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оперативними даними станом на 01.09.2018 року кількість штатних працівників 

складає 4215 осіб, що становить менше половини загальної чисельності 

населення працездатного віку. За очікуваними даними кількість штатних 

працівників району, зайнятих економічною діяльністю, до кінця року не 

перевищить 4150 осіб. 

Аналізуючи стан ринку праці в районі, відмічаємо, що протягом поточного 

року на обліку в міськрайонному центрі зайнятості перебувало 949 мешканців 

району, що на 79 осіб менше аналогічного періоду минулого року. Рівень 

безробіття становить 1,49%. 

Протягом січня-вересня звітного року за направленням служби зайнятості 

345 осіб працевлаштовані на вільні та новостворені робочі місця, в тому числі 

144 робітники прийняті на нові робочі місця; 143 особи пройшли професійне 

навчання та перенавчання, з них переважна більшість навчалися за 

індивідуальними навчальними програмами.  

Підтримка демобілізованих учасників антитерористичної операції у їх 

соціальній адаптації до мирного життя – одне з пріоритетних завдань 

сьогодення.   

З метою соціальної та професійної адаптації учасників АТО спеціалістами 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації проведено 

документальне оформлення  навчання громадян даної категорії. З початку 2018 

року прийнято 2 заяви від  учасників АТО, 1 - отримав посвідчення водія, 1 - 

навчається.  

Протягом 2018 року соціальна політика в районі була спрямована також на 

повне охоплення малозабезпечених, пільгових категорій громадян 

передбаченими державою соціальними гарантіями. 

 За 9  місяців  2018 року призначено різних видів соціальної допомоги 

2216 сім’ям на загальну суму 31,6 млн. 

грн. Порівнюючи з аналогічним 

періодом минулого року, відмічаємо 

зменшення кількості отримувачів на 

3,0%. Сума призначених допомог 

зменшилась на 3,5%, що обумовлено 

збільшенням доходів громадян. 

Всі призначені допомоги 

виплачуються своєчасно та в повному 

обсязі.  

Доходи малозабезпечених сімей утримуються на гарантованому державою 

рівні  шляхом призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, 

на придбання твердого палива та скрапленого газу за спрощеним механізмом. 

 Станом на 01.10.2018 призначено та 

перераховано субсидії на оплату 

житлово-комунальних послуг та на 

придбання твердого палива та 

скрапленого газу 8713 сім'ям району на 

загальну суму 45,5 млн. грн., що у 1,3 

рази менше по кількості отримувачів та 
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за обсягами виплат, порівнюючи з відповідним періодом 2017 року. Зменшення 

кількості одержувачів та суми виплат обумовлено підвищенням соціальних 

стандартів, збільшенням доходів громадян та змінами у порядку призначення 

житлових субсидій. 

Розрахунки за призначені субсидії проводяться своєчасно. Спеціалістами 

відділу адресних соціальних виплат проводиться збір необхідних документів для 

призначення субсидій без особистого звернення громадян на наступні періоди. 

Протягом 9 місяців  2018 року профінансовано пільг по всіх видах послуг в 

сумі 8,8  млн. грн., що більше відповідного періоду 2017 року на 25,7 %.  

До Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків внесено 

інформацію про 9761 особу, яка має право на пільгове  забезпечення відповідно  

до чинного законодавства. 

Протягом 9 місяців поточного року безкоштовно забезпечені санаторно-

курортними путівками 15 соціально незахищених громадян,10 учасників 

бойових дій АТО, 30 громадянам даної категорії виплачена компенсація за 

невикористану путівку на суму 11,9 тис. грн.; 21 особа з обмеженими 

можливостями через заводи-виробники забезпечена  інвалідними колясками; 

видано 185 направлень на безкоштовне забезпечення протезно-ортопедичними 

виробами. 

 Станом на 01.10.2018 року на 

обліку в управлінні соціального захисту 

населення перебувало 417 осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. Для цієї категорії громадян 

за звітний період 2018 року нараховано 

різних видів компенсаційних виплат (на 

харчування, оздоровлення, додаткові 

відпустки, медичне обслуговування та 

інше) в загальній сумі 670,6 тис. грн., що 

на 8,8% більше відповідного періоду 

2017 року. Профінансовано 643,0 тис. 

грн., що більше на 6,5 % ніж у   2017 році.  

Основною метою «Районної програми надання пільг інвалідам по зору І та 

ІІ груп, сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів в Афганістані та сім’ям 

загиблих під час участі в антитерористичній операції на 2016-2020 роки» є 

соціальний захист та фінансова підтримка окремих пільгових категорій 

громадян шляхом надання додаткових до встановлених чинним законодавством  

пільг з оплати житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого 

газу, послуг зв’язку (абонплати). 

Станом на 01.10.2018 року пільгами користуються: 54 члени ТПО УТОС, 4 

сім’ї військовослужбовців, загиблих в Афганістані та сімей загиблих учасників 

АТО. Загальна сума нарахованих пільг за січень – вересень 2018 року становить 

50,5 тис. грн. На виконання положень програми на 2018 рік передбачено у 

районному бюджеті кошторисних призначень в сумі 359,1 тис. грн., що 

забезпечує виконання заходів Програми у повному обсязі.  
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Районна програма надання інших пільг окремим категоріям громадян 

Прилуцького району на 2016-2020 роки  (далі – Програма) спрямована на 

розв’язання проблем щодо відшкодування витрат перевізникам за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян, оплату послуг зв’язку (щомісячна 

абонплата або встановлення телефону), проведення капітального ремонту 

будинків, квартир відповідно до чинного законодавства і дозволяє підняти 

рівень соціальної захищеності окремих категорій громадян.  

Згідно чинного законодавства в управлінні соціального захисту населення 

існує черга з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих 

ветеранів війни, будинки яких потребують капітального ремонту та 

покращення житлово - побутових умов проживання. Станом на 01.10.2018 року 

на обліку щодо проведення капітального ремонту перебуває 1 сім’я 

військовослужбовця, загиблого в зоні АТО. На даний час підрядником для 

виконання ремонтних робіт визначено ТОВ «Будмайстер – 2010», яке 

забезпечить розробку кошторисної  документації та виконає ремонтні роботи. 

На 2018 рік для виконання положень програми було надано кошторисних  

призначень на суму 2554,5 тис.грн., з них: на забезпечення пільгового проїзду 

автомобільним транспортом – 2018,1 тис. грн., на пільговий проїзд залізничним 

транспортом – 233,3 тис. грн., на послуги зв’язку – 240,8 тис. грн., на 

капітальний ремонт житлових будинків і квартир – 60,0 тис. грн., на 

відшкодування одноразового проїзду (по 

Україні) –             2,3 тис. грн. 

За рахунок коштів районного 

бюджету згідно даної Програми було 

надано послуг зв’язку на суму 96,7 тис. 

грн., 3 особам постраждалим від аварії 

на ЧАЕС відшкодовано витрати за 

проїзд до місця лікування на суму 1,6 

тис.грн. На суму 1139,7 тис. грн за 

рахунок коштів районного бюджету та 

бюджетів сільських, селищних рад було 

проведено відшкодування витрат приватним перевізникам за пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремих категорій громадян. Пільговим проїздом 

скористалися жителі району 86894 рази. 

Розрахунки з перевізниками проводяться вчасно та в повному обсязі, 

заборгованість по відшкодуванню збитків за пільговий проїзд відсутня.  

Районна Програма надання соціальних послуг особам, які потребують 

сторонньої допомоги на 2018 – 2022 роки здійснюється шляхом виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.  Компенсація 

призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що 

обслуговуються соціальними службами) управлінням соціального захисту 

населення райдержадміністрації в порядку, встановленому діючим 

законодавством. 
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 За 9 місяців 2018 року нараховано для виплати щомісячної компенсації за 

надання соціальних послуг особам, які потребують сторонньої допомоги і 

нездатні до самообслуговування, 186,9 тис. грн. Середньомісячна кількість 

отримувачів компенсації становить 108 осіб. Станом на 01.10.2018 року 

заборгованість відсутня. 

Особам похилого віку та особам з обмеженими можливостями соціальні 

послуги на постійній основі надають також працівники територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

Станом на 1 жовтня 2018 року в територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) перебувало на обліку                   

2048 осіб похилого віку та осіб з інвалідіністю, що потребують соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), з них 1939 громадян (95%) 

перебувають на обслуговуванні у відділеннях територіального центру. Так,  

відділенням соціальної допомоги вдома надано допомогу 1068 особам, що 

складає 94% від числа виявлених, відділенням денного перебування –                 

593 громадянам (95% від числа виявлених).   

За дев’ять місяців 2018 року надано грошової та натуральної допомоги 738 

особам на загальну суму 51,0 тис. грн. 

Крім того, з метою надання комплексу соціальних послуг, залежно від 

індивідуальних потреб осіб з 4-5 ступенем рухової активності в 

територіальному центрі організовано мультидисциплінарний підхід з надання 

соціальних послуг. З початку року мультидисциплінарною командою  надано 

послуг 89 громадянам.  

Протягом 9 місяців 2018 року 37 одиноких непрацездатних громадян 

постійно проживали у відділенні стаціонарного догляду територіального 

центру. Витрати на харчування проживаючих на один ліжко-день становлять 

54,61 грн., добові норми харчування виконуються на 100%. 

 

Ключові цілі та пріоритетні завдання, спрямовані на реалізацію 

державної політики в галузі освіти, культури, охорони здоров’я та молоді 

визначені в розділі Програми економічного і соціального розвитку району 

«Гуманітарна сфера». Протягом року вживалися конкретні, послідовні заходи 

по виконанню   завдань, визначених основним документом розвитку району на 

2017 рік. Завдяки цьому заклади гуманітарної сфери не лише функціонували 

стабільно, а намітились тенденції до розвитку. Ряд галузевих показників мають 

позитивну динаміку. 

Значна увага приділялась реалізації завдань державної політики з питань 

соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

багатодітних сімей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності. 

У районі проживають 5524 особи віком до 18 років. 

У районі створені та постійно поновлюються електронні та паперові банки 

даних на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

На виконання Законів України „Про охорону дитинства”, «Про 

Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2016 року», указу Президента України від 
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16.12.2011 № 1163 „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в 

Україні» служба у справах дітей райдержадміністрації спільно із працівниками 

відділу освіти райдержадміністрації,  РЦСССДМ, членами виконавчих 

комітетів сільських, селищних рад, медичними працівниками та працівниками 

Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області щоквартально 

проводять громадські огляди умов проживання та утримання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

Вивчені та узагальнені всі потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Діти вищезазначених категорій забезпечені єдиними проїзними квитками, 

безкоштовним харчуванням, підручниками, першочерговим оздоровленням та 

медичним лікуванням. 

Відповідно до статті 25 Закону України „Про охорону дитинства” та 

постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 „Про 

затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку” у 

районному бюджеті заплановані кошти для виплати одноразової допомоги 

дітям вищезгаданої категорії. 

З метою розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, систематично проводиться 

просвітницька робота. 

У листопаді 2018 року будуть створені 2 прийомні сім’ї, до яких будуть 

оформлені 2 дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Всього у районі функціонують 18 прийомних сімей, в яких перебувають 25 

дітей, та 3 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховуються 17 дітей. 

Протягом 2018 року усиновлено 3 дітей. У грудні 2018 року будуть 

усиновлені ще 3 дітей, позбавлених батьківського піклування. 

До кінця 2018 року 93,7% дітей будуть охоплені сімейними формами 

виховання. 

На особливому контролі перебуває стан утримання, виховання та ведення 

особових справ вихованців КЗ МСЗ «Прилуцький обласний будинок дитини 

„Надія” Чернігівської обласної ради, КЗ «Яблунівська спеціалізована школа-

інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» 

Чернігівської обласної ради, КЗ «Удайцівський навчально-реабілітаційний 

центр» Чернігівської обласної ради. 

На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебувають 40 

дітей із 14 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

        У 2018 році 1 дитина-сирота та 2 осіб із числа дітей-сиріт будуть 

забезпечені житлом за рахунок коштів державної субвенції. 

 

Вторинна (спеціалізована) медична допомога протягом 9 місяців 

надавалась в центральній районній лікарні на 185 ліжок, в 2-х терапевтичних 

відділеннях (Ладан – 15 ліжок, Линовиця – 15 ліжок). 

З 01.06.2018 року скорочено 5 терапевтичних ліжок в терапевтичному 

відділенні №1. 
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Забезпеченість населення ліжками станом на 01 жовтня складає 60,6 на 10 

тис. населення, зайнятість ліжка – 272.9, обіг ліжка – 27.7. 

По району за 9 місяців відмічається ріст захворюваності на туберкульоз на 

6,2%. Станом на 01.10.18 на обліку в лікарні перебуває 47 хворих з активними 

формами туберкульозу. План по туберкулін діагностиці за 9 місяців виконано 

на 71,5%. Санаторно оздоровлено 3 осіб.  

За 9 місяців пройшло флюорографічне обстеження 9752 особи (річний 

план - 17062): стаціонарним флюорографом - 5464, виїзним флюорографом - 

4288.  

Продовжує функціонувати благодійний фонд «Лікарняна каса», в якому 

налічується 3631 член, що становить 10,2% населення району. За рахунок 

лікарняної каси проліковано 516 хворих. Середня вартість лікування одного 

хворого - 463 грн. 

На утримання Прилуцької ЦРЛ за 9 місяців фактично використано 

бюджетних коштів – 22 108 066 грн. Залучено позабюджетних коштів в сумі – 

824 744 грн., в розрахунку на 1 жителя – 23,2 грн.  

В поточному році на капітальні видатки (придбання обладнання та 

предметів довгострокового користування) заплановано 372000,00 грн. Станом 

на 01.10.2018 використано 222170 грн. За ці кошти придбано стерилізатор 

паровий, уретерореноскоп. 

За рахунок благодійної допомоги придбано шафи для хірургічного та 

терапевтичного відділень. 

         Майже завершені ремонти терапевтичного корпусу (коридору, палат, 

маніпуляційного та фізіотерапевтичного кабінетів), на це витрачено          

568 877 грн. (кошти інвесторів), 75 000 грн. (депутатські кошти) 

              
 

 

Центральна районна лікарня 

поповнилась 2 новими автоклавами, 

набором хірургічних, ортопедичних 

інструментів, відео гастроскопом, відео 

колоноскопом, рентген-апаратом. 

Медичну допомогу на первинному 

рівні в районі надають 5 ФАПів, 38 ФП, 

10 амбулаторій загальної практики - 

сімейної медицини. 
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В медичних закладах працює 199 осіб: 21 лікар ЗПСМ (потреба складає – 

22 лікарі), середнього медичного персоналу – 85, молодшого – 47, іншого - 20.  

Всі лікарі пройшли навчання і отримали сертифікати лікаря загальної практики 

– сімейної медицини. 

Підготовлено 25 медичних сестер загальної практики – сімейної 

медицини.                                                

 Медична допомога на ФАП, ФП 

найбільш доступна і надається 

фельдшерами шляхом прийому хворих в 

закладі та обслуговування викликів 

додому.  

Медичні працівники проводять 

подвірні обходи з метою своєчасного 

виявлення жителів з підвищеним 

артеріальним тиском, профілактичні 

розмови щодо здорового способу життя, 

слідкують за своєчасною вакцинацією 

дітей, флюорографічним обстеженням. 

ФП забезпечені медикаментами для 

надання невідкладної допомоги. 

На кожен ФП, згідно з графіком, виїжджає лікар, якому підпорядкований 

медичний заклад.  

Медична допомога в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини 

надається лікарями. Там організовані денні стаціонари та стаціонари вдома, 

наявні кабінети для проведення фізіотерапевтичних процедур, ЕКГ досліджень. 

За кожною АЗПСМ закріплені ФАП, ФП.  

В АЗПСМ 37 ліжок денного стаціонару, на яких проліковано 1046 хворих, 

в стаціонарах вдома - 724.  

З метою наближення спеціалізованої медичної допомоги до населення 

проводяться планово-консультативні виїзди районних фахівців та сімейних 

лікарів в амбулаторії та ФАПи.  

Щотижня, згідно з графіком виїздів, районні фахівці (8 осіб) надають 

медичну допомогу жителям району, крім того, щотижнево ведуть прийом у 

ФАПах та ФП лікарі загальної практики - сімейної медицини. Здійснено           

24 виїзди, при яких оглянуто 9852 жителі. 

Згідно з Урядовою програмою «Доступні ліки», наказу УОЗ №76 від 

27.03.2017 року сімейні лікарі Центру ПМСД Прилуцького району здійснюють 

виписку рецептів хворим, які страждають на серцево-судинні захворювання, 

цукровий діабет II типу, бронхіальну астму. На програму виділено 687 тис. грн. 

на 2018 рік, використано з них – 320,0 тис. грн. 

Станом на 20 жовтня з пацієнтами укладено 13725 декларацій на надання 

первинної медичної допомоги. 
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Освіта 

Дошкільна освіта району здійснюється в 18 закладах дошкільної освіти, де 

здобуває освіту 531 вихованець, що складає 55% від загальної кількості дітей в 

районі від 1 до 6 років. 

56 дошкільнят підвозяться до Замістянського, Канівщинського, 2 

Ладанських, Охіньківського, Сухополов’янського, Сергіївського та 

Яблунівського закладів дошкільної освіти. 

Продовжуються роботи по реконструкції приміщення закладу дошкільної 

освіти в с. Богданівка, встановлено електромережі в приміщенні.   

Станом на 01 жовтня 2018 року у районі функціонує 22 заклади загальної 

середньої освіти (12 ЗОШ І-ІІІ ступенів, 1 гімназія, 9 ЗОШ І-ІІ ступенів), 2 

заклади позашкільної освіти (районний Будинок школяра, районна ДЮСШ) та 

Малодівицький МНВК. Мережа опорних шкіл району складається з 2 закладів: 

Дідівська та Сухополов’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 5 закладів загальної 

середньої освіти передані у комунальну власність Малодівицькій та 

Линовицькій селищним радам. 

На початок навчального року учнівський контингент закладів загальної 

середньої освіти становить 1980 учнів.   

Середня наповнюваність класів - 12,5. Низька наповнюваність приводить 

до значного збільшення витрат на одного учня (середня вартість 1 учня станом 

на 01 вересня 2018 року 21440,08 грн.). 

Питання реорганізації Валківської ЗОШ І-ІІІ ст. в ЗОШ І-ІІ ст. та 

Рудівської ЗОШ І-ІІ ст. в ЗОШ І ст. розглянуто на 31 сесії 7 скликання районної 

ради, але рішення не прийнято. З 06 вересня 2018 року в зв’язку з відсутністю 

контингенту учнів тимчасово призупинено функціонування Знам’янської    

ЗОШ І ст.  

Позашкільною освітою охоплено 426 вихованців району у 26 гуртках 

районного Будинку школяра, 758 учнів відвідують шкільні гуртки. В районній 

ДЮСШ тренуються 282 вихованці району та Линовицької ОТГ.   

В районі організовано підвіз 389 

учнів (100%) до 15 базових шкіл з 35 

населених пунктів. Сільськими 

радами на 2018 рік було укладено 

договори з приватними 

перевізниками, інвесторами щодо 

забезпечення пільгового проїзду 

громадським транспортом учнів та 

педагогічних працівників.  

Різними формами харчування 

охоплено 100% учнів: гарячим 

харчуванням – 1782 або 90% від 

загальної кількості учнів, безкоштовним харчуванням забезпечено 1168 учнів 

1-4 класів та пільгових категорій – 59% від загальної кількості.  

На виконання районної програми «Оздоровлення та відпочинок дітей 

Прилуцького району на 2016-2018 роки» 01 - 16 червня 2018 року було 

організовано роботу 22 таборів з денним перебуванням, всього відпочинком 
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охоплено 1220 дітей (65%). На відпочинок з районного бюджету виділено 435 

тис. грн., використано 431,7 тис. грн. 

Під час оздоровчої кампанії у 2018 році для 80 учнів початкової та 

середньої ланки працювали мовні табори на базі 6 закладів: Ладанської гімназії, 

Дідівської, Дубовогаївської, Івківської, Сухополов’янської, Яблунівської    

ЗОШ І-ІІІ ст.  

З 03 по 05 травня 2018 року 

відбувся  виїзний районний етап 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») в урочищі «Дубина» с. 

Івківці. У змаганнях взяли участь 13 роїв-команд із 12 закладів району та 

Яблунівської спеціалізованої школи-інтернату.  Рій - переможець «Соколята» 

брав участь у  ІІ (обласному) етапі 12-16 травня 2018 року у с. Количівка 

Чернігівського району.  

Для забезпечення створення нового освітнього середовища – 

облаштування шкіл меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, 

необхідними для впровадження компетентнісного навчання для 

першокласників – виділено на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних 

меблів, комп’ютерного обладнання, відповідно мультимедійного контенту: 

«Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» 468049 грн. (90%), спів фінансування     

52006 грн. (10%), використано 113952,38 грн. 

Станом на 01.10.2018 до закладів освіти завезено 114 (180 замовлено) 

комплектів меблів для 1 класу. 

Також відповідно до рішення 34 

(позачергової) сесії 7 скликання 

районної ради від 15 серпня 2018 

року виділено 135,0 тис. грн. для 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа», а саме 11,0 

тис. грн. на придбання сучасних 

меблів та 33,0 тис.грн. на закупівлю 

11 багатофункціональних пристроїв 

(принтер-сканер) та 91 тис. грн. на 11 
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проекторів. 

Також всі перші класи закладів безкоштовно забезпечені ігровими 

наборами Six Bricks та  LEGO Play Box. 

Спільно з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та 

спонсорами протягом 9 місяців  2018 року з метою покращення матеріально – 

технічної бази шкіл, оснащення їх сучасними кабінетами, навчальним 

обладнанням та створення  належних санітарно – гігієнічних умов, нового 

освітнього середовища відділом освіти райдержадміністрації вжито ряд заходів, 

а саме: 

- проведено технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання 

в приміщеннях усіх котелень закладів освіти та обладнання модульних 

котелень; 

- здійснено повірку газових лічильників; 

- проведено ремонт даху приміщення  Яблунівської  ЗОШ I – III ст.; 

-здійснено комплексну перевірку технічного стану діючих 

електроустановок, заземлювачів, автоматичних вимикачів та ліній 

електромереж; 

- встановлено металопластикові вікна у приміщеннях ЗОШ та інше. 

 

На території району матеріально-спортивна база налічує 35 спортивних та 

шкільних майданчиків, 24 футбольних поля, 14 спортивних залів, 4 тири. Також 

у районі функціонує районна дитячо-спортивна школа.  

ДЮСШа - є центром спортивно-масової роботи з учнівською молоддю 

району, жоден спортивний захід не проводиться без участі тренерів-викладачів 

школи. Пріоритетними видами спорту є легка атлетика, футбол, волейбол, 

теніс, боротьба дзю-до, шашки.Станом на 01.10.2018 року районну ДЮСШа  

відвідують 282 учнів.  

На території Прилуцького району проведено ряд спортивних змагань, які 

вже стали традиційними, зокрема :                                                                                            

 У березні 2018 року проведено 

відкритий турнір з міні-футболу 

«Кубок району Ю-15»( юнаки до 15 

років), відкритий турнір з міні-

футболу  «Кубок району Ю-17»( 

юнаки до 17 років) на базі Ладанської 

гімназії. 
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Спільно з районною ДЮСШ 23 серпня в смт. Линовиця проведено 

Міжобласний турнір по футболу серед юнацьких команд, присвячений 27 - ій 

річниці незалежності України. У спортивному заході брали участь такі 

футбольні команди: ДЮСШ м. Прилуки, ДЮСШ м. Яготин, ДЮСШ м. 

Пирятин та ДЮСШ Прилуцького району.  

 У квітні відбувся відкритий чемпіонат Прилуцького району з легкої 

атлетики серед учнівської молоді.  

 Також у квітні проведено районний легкоатлетичний крос на призи 

заслуженого тренера України Зоца М.М. у с.Манжосівка. 

 Яскравою подією до Дня фізкультури та спорту стали районні спортивні 

змагання 07 вересня базі Дідівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, в яких взяли участь учні 

11 шкіл. Близько 300 дітей вправлялися в таких видах спорту як, 

легкоатлетична естафета, футбол та веселі старти.  

 03 жовтня 2018 року на базі Дідівської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулися 

районні змагання з легкоатлетичного кросу на призи голови 

райдержадміністрації. Участь в змаганнях взяли 160 учасників. Перемогу 

здобули 24 учасники різних вікових категорій. 

 13 жовтня в с. Івківці проведений щорічний дитячий турнір з футболу 

пам'яті викладача фізичної культури М.Г. Пилипченка спільно із фізкультурно-

спортивним товариством «Спартак». 

Культурне обслуговування населення в районі здійснюють 32 клубні та                      

42 бібліотечні заклади, 1 дитяча музична школа в смт Ладан. Клубних закладів 

зменшилось на 10, які передані до створених ОТГ. 

За 9 місяців поточного року забезпечено участь  колективів та артистів 

району у 9  конкурсах та фестивалях, з них:1 міжнародний, 1 національний, 2 

всеукраїнських,   3 обласних, 2 регіональних. Прилуцька центральна районна 

бібліотека взяла участь у 2  конкурсах (1 всеукраїнського, 1 обласного  

значення). 

Протягом звітного періоду 

працівники Дідовецького районного 

будинку культури, будинків культури, 

сільських клубів, працівники 

Центральної бібліотечної системи, учні 

та викладачі Ладанської дитячої 

музичної школи брали участь у 

відзначенні державних свят пам´ятних 

дат, які проводилися на території 

району. 

На проведення капітальних 

ремонтів на об’єктах культури району   

витрачено коштів районного бюджету 

у сумі 121,3 тис. грн.  А саме: 

- виготовлена проектно-

кошторисна документація з 
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переплануванням існуючого приміщення їдальні під актовий зал Ладанської 

дитячої музичної школи в смт Ладан - 36,9 тис. грн.; 

- виготовлено робочий  проект на заміну вузлів обліку газу у Прилуцькій 

центральній районній бібліотеці – 10,9    тис. грн.  

- проведено заміну лінолеуму та міжкімнатних дверей у Прилуцькій 

центральній районній бібліотеці -13,3 тис. грн;  

- придбані матеріали на ремонт підлоги у кабінетах Дідовецького 

районного будинку культури - 4,3 тис. грн.; 

 - здійснено заміну підлоги в Охіньківській бібліотеці-філіалі на суму      

43,4 тис. грн; 

- здійснено заміну вікон у Замістянській бібліотеці-філіалі на суму12,5 тис. 

грн; 

Більшість закладів культури, які розміщені на території району 

потребують поточного та капітального  ремонтів, модернізації обладнання 

відповідно до сучасних потреб суспільства, забезпечення засобами 

інформатизації та ком´ютеризації, підключення до мережі Інтернет. 

З метою популяризації туристичного потенціалу району   туристичні 

об´єкти району представлені у трьох номінаціях в обласному конкурсі 

«Чернігівщина туристична: вибір року», де за результатами онлайн голосування 

посіли перші місця та зараховані до наступного етапу конкурсу.  

Видано туристичний буклет «Святині Прилуччини» з нагоди відзначення 

1030-річчя хрещення Київської Русі - України. 

З початку 2018 року 345 туристів пройшли маршрутами Прилуччини. 

На державному обліку в районі перебуває 12 пам’яток містобудування та 

архітектури, садово-паркового мистецтва. З них 9 - пам’яток національного 

значення, 3-місцевого значення. 

Загальна кількість пам’яток культурної спадщини, що знаходяться на 

обліку в Прилуцькому районі становить 295 об´єктів. 

З метою підтримки розвитку культурно-мистецьких закладів бібліотечний 

фонд Централізованої бібліотечної системи поповнився книгами у кількості 

2269 примірників на суму 136,6 тис. грн, у тому числі благодійна допомога 

всього 681 примірників на суму 29,9 тис. грн.  

Всього в районі налічується 14 пам’яток архітектури, серед них: 

 Густинський Свято – Троїцький монастир; 

 Михайлівська церква в с. Полонки (кінець 18 ст.); 

 Білорічицький архітектурний ансамбль із збереженим флігелем садиби 

О.С.Рахманової - Волконської (в даний час у приміщенні флігеля розміщена 

Свято – Миколаївська церква (УПЦ); 

 Вознесенська церква в с. Радьківка (пам’ятка архітектури, знаходиться 

у напівзруйнованому стані); 

 Преображенська церква в с. Переволочна. Садиба Милорадовичів; 

 Храм – пам’ятник Іоасафу Горленку в с. Замістя; 

 Архітектурний комплекс 17-18 ст. Ладанського монастиря. 
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 Садиба 18 – 19 ст. графів де Бальменів 

та князів Жевахових в смт. Линовиця. Місце 

перебування Т.Г. Шевченка; 

 Садиба Киселя в с. Дідівці (відома як 

будинок М. Костомарова, де він перебував); 

 Садиба Олександровичів в с. Богданівка; 

 Церква Різдва Богородиці (початок XIX 

ст.) і дзвіниця в с. Полова. 

Розроблені екскурсійні та туристичні 

маршрути: 

- «Духовні святині Прилуччини» 

(Густинський Свято Троїцький монастир, 

Ладанський Покровський монастир, 

Переволочанська Спасо – Преображенська 

церква, Полонківська Свято – Михайлівська 

церква, Замістянська церква св. Іоасафа Білгородського); 

- «Природні джерела» (урочище «Джерела» с. Манжосівка, джерело 

«Надія» с. Валки, джерело Ікони Богоматері « Несподівана радість» с. Полонки) 

- джерело ікони Ладанської Богоматері с. Подище, пам’ятки садово – 

паркового мистецтва смт. Линовиця – парк Т.Г. Шевченка та парк 

«Жевахівщина»); 

Літературні маршрути: 

- «Шевченко та Прилуччина»( Густиня – Линовиця - Білорічиця); 

- «М.І. Костомаров» - історик, етнограф, драматург» (Дідівці - Качанівка); 

- «Яків де Бальмен і Тарас Шевченко. Творча дружба» (Линовиця). 

Розроблено інвестиційний проект: 

- «Облаштування садиби Милорадовичів в с. Переволочна Прилуцького 

району з метою організації дозвілля та відпочинку громадян». 

Духовні потреби жителів району забезпечують 52 зареєстровані релігійні 

організації семи конфесій і напрямків та Густинський Свято-Троїцький 

монастир. В районі забезпечується дотримання законодавства про свободу 

совісті та релігійні організації, релігійна ситуація є безконфліктною.  

Щорічно проводяться заходи в селі Замістя до дня памяті святителя 

Іоасафа, єпископа Білгородського. Продовжується будівництво Свято – 

Михайлівського храму в с. Валки та церкви Параскеви Сербської в с. Дідівці. 

В с. Радьківка проводяться роботи по відродженню Свято – Вознесенької 

церкви громадою та монахами, які там оселилися.  

 

Інформаційний простір району – це система електронних засобів масової 

інформації (телебачення, радіо), друкованих видань, інших засобів  

інформаційного забезпечення населення.  

Інформаційна політика райдержадміністрації в 2018 році  спрямовувалась 

на задоволення потреб жителів району в інформації про діяльність районної 

державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, якнайширшого 
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висвітлення заходів, які проводить райдержадміністрація, її структурні 

підрозділи. 

Протягом року райдержадміністрацією забезпечувалась співпраця з  

газетою «Прилуччина в новинах, подіях, коментарях».  

Газета «Прилуччина» протягом року забезпечувала одноразовий тижневий 

вихід номера  на 12 сторінках. Видання забезпечує висвітлення подій та явищ, 

що відбуваються в суспільному житті держави, області та прилуцького регіону. 

Газетою систематично подаються матеріали про економічний і соціальний 

розвиток району, детально висвітлюються  матеріали засідань Колегії 

райдержадміністрації, сесій районної ради, виїзні заходи  райдержадміністрації 

в населених пунктах, матеріали проведення семінарів, нарад, інших заходів за 

участю керівників району, посадовців райдержадміністрації. 

В газеті діють рубрики: Офіційно, Новини Прилуччини, На теми дня, 

Влада і громада, На часі, Народ і влада, Актуально, Відгомін подій, Герої не 

вмирають, Дата в календарі, Місцеве самоврядування: реалії сьогодення. 

Системною є робота райдержадміністрації щодо наповнення офіційного 

веб- сайту райдержадміністрації. Станом на 01 листопада 2018 року на сайті 

райдержадміністрації відкрито 40 рубрик, 20 з них мають підрубрики.  

Найбільш динамічною є рубрика «Новини», в якій подаються інформації 

про проведення заходів районною державною адміністрацією та подій, які 

відбуваються в районі, області, в Україні.  Постійною є робота щодо 

висвітлення поточної діяльності райдержадміністрації, в першу чергу – це 

планування та анонсування заходів, проведення засідань Колегій 

райдержадміністрації.  

Висвітлюються важливі події життя районної громади прилуцьке 

телебачення: КП ТК «Прилуки» та приватне кабельне телебачення ТV «ТІМ». 

В звязку з відсутністю дротового радіо, поширено використання 

радіоприймачів від електро 

Райдержадміністрація забезпечує доступ до публічної інформації 

відповідно до законодавства України. 

 

Розвиток громадянського суспільства 

Розбудова України як демократичної, європейської держави висуває на 

порядок денний питання партнерських відносини органів влади та інститутів 

громадянського суспільства, залучення громадян до формування і реалізації 

державної та регіональної політики.  

На виконання указів Президента України «Питання сприяння  розвитку 

громадянського суспільства в Україні» та «Про Стратегію державної політики 

сприяння  розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні», якими  

визначено проблеми формування громадянського суспільства в Україні та 

напрями його розвитку,  Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 

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

реалізації державної політики» райдержадміністрацією  проводиться відповідна 

робота  щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики, що має сприяти розвитку громадянського суспільства.  
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Починаючи з 2011 року при райдержадміністрації функціонує громадська 

рада, термін каденції якої 2 роки. В 2017 році обрано новий склад громадської 

ради при райдержадміністрації, яка функціонує в складі 19  представників 

інститутів громадянського суспільства: 11 представників громадських 

організацій, 5 представників профспілкових організацій та 1 представник 

благодійної організації. Відповідно до Положення та Регламенту своєї 

діяльності  в 2018 році провела 3 засідання.   

Позитивом у взаємодії райдержадміністрації з представниками об’єднань 

громадян є те, що саме вони все більше залучаються до роботи в 

консультативно - дорадчих органах райдержадміністрації. Голова Громадської 

ради Добринький С.В. являється членом Колегії райдержадміністрації. 

Розпорядженням райдержадміністрації від 28 липня 2015 року №236 «Про 

удосконалення роботи райдержадміністрації з проведення консультацій з 

громадськістю», передбачено удосконалення роботи райдержадміністрації з  

проведення консультацій з громадськістю щодо формування і реалізації 

державної та регіональної політики,  вирішення питань місцевого значення. 

Враховуючи те, що напрямок  цієї роботи потребує подальшого 

вдосконалення та системності в ряді структурних підрозділів, питання 

застосування механізму консультацій з громадськістю при підготовці 

нормативно-правових актів в райдержадміністрації було розглянуто на  

навчанні з відповідальними працівниками в жовтні місяці. 

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації продовжує функціонувати  

рубрика «Консультації з громадськістю». 

 

Використання природних ресурсів та охорона навколишнього 

природного середовища 

Однією з найважливіших оцінок стану навколишнього природного 

середовища є родючість ґрунтів, а один із найважливіших показників 

родючості є забезпеченість ґрунту гумусом. В цілому по району 

середньозважений показник забезпеченості гумусом складає 3,89%.  

В порівнянні з даними агрохімічної паспортизації земель 2010 року, ґрунти 

району в останні роки зазнають агрохімічної деградації. На території району 

загальна площа деградованих земель, які підлягають розкисленню 39,2 тис. га. 

(41,4% до загальної площі ріллі). 

За 9 місяців 2018 року на території району сталося 77 пожеж, за 

аналогічний період минулого року ця цифра становила – 86. 

Протягом року спільно із засобами масової інформації проводилась 

роз’яснювальна робота серед населення щодо правил поведінки під час 

пожежо-небезпечного періоду. Також, на офіційному веб-сайті 

райдержадміністрації постійно оновлюються превентивні пам’ятки населенню з 

безпечної життєдіяльності. 

17 квітня 2018 року на засіданні районної комісії з питань техногенно–

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (Протокол № 4) затверджено 

Комплексний план заходів районних управлінь, організацій і підприємств, 

виконкомів сільських, селищних рад щодо протидії масовим пожежам лісів, 

торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 2018 року. 
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Здійснюється громадський контроль за дотриманням природоохоронного 

законодавства. Проведені заходи:  

- заняття із спеціалістами сільськогосподарських підприємств по питаннях 

зберігання токсичних відходів « Практична природоохоронна діяльність».  

- навчання природоохоронного активу - до Дня довкілля з метою 

поліпшення природнього середовища, озеленення проводились акції: «Посади 

дерево і збережи його», «Парк тисячоліть», «Майбутнє лісу - в твоїх руках», 

«Чиста Україна - чиста Земля», «Ліс – це наше багатство» у цих акціях брали 

участь працівники лісгоспу, структурних підрозділів райдержадміністрації, учні 

шкіл.   

- рейди-перевірки - за самовільне випалювання сухої рослинності або її 

залишків без дозволу органів державного контролю у галузі охорони 

навколишнього природного середовища. 

Спільно із засобами масової інформації проводилась роз’яснювальна 

робота серед населення щодо правил поведінки у пожежно-небезпечний період 

та здійснено ряд рейдів – перевірок щодо самовільного випалювання 

пожнивних решток, сухої рослинності. 

В рамках всеукраїнської акції в районі щорічно проводяться «День 

довкілля», весняний та осінній місячники з благоустрою та озеленення.  

На території району виконувались роботи з озеленення, упорядкування 

памяток архітектури, місць поховань загиблих воїнів, кладовищ, 

прибудинкових територій та парків, ліквідовано 111 несанкціонованих 

сміттєзвалищ, які виявлені на території 30 сільських рад, з них вивезено 

відходів 558,8 м3.. Сільськими та селищними громадами , впорядковано і 

прибрано 1920 тис.м2 вулиць та доріг населениx пунктів. 

Під час проведення: 

- «Дня довкілля» висаджено 6152 шт.дерев і 1175 кущів; 

- загальноукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», висаджено 

більше 73,6 га лісу. 

Протягом року проводилися попереджувальні заходи у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки з  метою досягнення прийнятих 

рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення людських і 

матеріальних втрат. 

Проблемним питанням в сфері екологічної безпеки залишається наявність 

на території району заборонених і непридатних до використання хімічних 

засобів захисту рослин в кількості 84,0 тонн, які потребують утилізації. 

 

Добровільне об’єднання територіальних громад 

На виконання Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» згідно з Методикою, затвердженою Кабінетом 

Міністрів України, в районі проведено відповідну роботу з розробки проекту 

перспективного плану формування територій громад  Прилуцького району. 

Станом на 01.11.2018 року процес об’єднання в Прилуцькому районі  пройшло 

11 місцевих рад. Створено 2 ОТГ (Малодівицька та Линовицька). 
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Разом з тим, на розвиток економіки та соціальної сфери впливають 

невирішені проблемні питання, головними серед яких залишаються: 

- складна демографічна ситуація та низька щільність населення, що 

призводить до збільшення вартості соціальних послуг 

- трудова міграція за межі району, в тому числі за кордон; 

- професійно-кваліфікаційний дисбаланс робочої сили;  

-залежність економіки району, як і України в цілому, від зміни 

зовнішньоекономічної кон’юнктури; 

- невідповідність стандартів продукції підприємств регіону стандартам 

європейських ринків 

- обмежений доступ до фінансових ресурсів, заставне забезпечення 

кредитування, порушення рівноваги банківської системи та відтік капіталу; 

- недостатність інвестиційних ресурсів для модернізації та технологічного 

оновлення виробництва, зростання інвестиційних ризиків для потенційних 

інвесторів;  

- складність підключення суб‘єктів господарювання до мереж 

електроенергії, що призводить до зниження інвестиційної активності 

підприємств;  

- невідповідність сучасного стану дорожньої мережі та соціальної сфери 

потребам економіки;      

- недостатнє забезпечення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я, зокрема первинної ланки медичного обслуговування; 

- недостатньо розвинена інфраструктура агропромислового комплексу;  

-низький рівень технічного оснащення та оновлення 

сільськогосподарського виробництва, застарілість технологій та обладнання;  

- понижений рівень родючості для наявних типів ґрунтів області;  

- недосконалість нормативно-правового регулювання підприємництва;   

- втрата традиційних ринків збуту продукції, місцевих 

товаровиробників; 

 - дисбаланс наповнюваності сільських загальноосвітніх навчальних 

закладів, що призводить до збільшення кількості малокомплектних шкіл.       

Існують також ризики і загрози, які можуть впливати на хід реалізації 

Програми, зокрема:  

- нестабільність ситуації на Сході України; 

- згортання інвестиційних процесів, посилення девальваційних очікувань 

національної валюти, відтік депозитних коштів через втрату довіри населення 

до банківських установ; 

- непередбачуваність кон’юнктури на світових ринках та зниження 

світових цін на продукцію основних статей експорту.  

- недостатність фінансових можливостей щодо впровадження реформ. 

 

На вирішення цих та інших проблем спрямовані основні завдання 

Програми економічного і соціального розвитку Прилуцького району на 2019 

рік.   

2. Цілі та пріоритети економічного  і соціального розвитку району в 
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2019 році. 

 

Головною метою розвитку регіону у 2019 році визначено:  

Забезпечення зростання рівня життя громадян і підвищення його якості на 

основі проведення загальнодержавних реформ та сталого економічного 

розвитку.   

Пріоритетними завданнями та шляхами досягнення мети відповідно до 

стратегічних цілей будуть:   

 

1. Розвиток людського потенціалу:  

- формування самодостатньої первинної ланки місцевого самоврядування, 

територіальних громад, які б володіли відповідними матеріальними і 

фінансовими ресурсами, інфраструктурою, необхідними для ефективного 

виконання покладених на них завдань та функцій;  

- збалансованість місцевих бюджетів та ефективне використання 

бюджетних коштів;  

- розвиток інфраструктури населених пунктів;  

- поліпшення якості та доступності освіти та медичного обслуговування 

населення; 

- пропаганда здорового способу життя, розбудова спортивної  

інфраструктури;  

- розвиток культурного і духовного середовища, національнопатріотичного 

виховання населення;  

- зростання рівня зайнятості населення та стимулювання його   

самозайнятості; 

- гарантований соціальний захист жителів області, підтримка внутрішніх 

переселенців та учасників АТО;  

- підвищення громадської активності громадян та залучення їх для 

вирішення спільних проблем;  

- раціональне використання природних ресурсів  та запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій;  

- створення безпечних умов проживання населення.  

 

2. Підвищення конкурентоспроможності району та забезпечення 

стійкого економічного зростання:  

- створення сприятливого інвестиційного клімату в районі;  

- створення умов для розвитку високотехнологічних виробництв;   

- нарощення експортного потенціалу регіону та зміцнення позицій 

товаровиробників району на зовнішніх ринках, диверсифікація експорту;  - 

створення сприятливого бізнес-середовища, подальша розбудова 

інфраструктури підтримки бізнесу;  

- реалізація ефективної регуляторної політики та підвищення якості 

надання адміністративних послуг;  

- енергозбереження, розширення використання альтернативних видів 

палива;   

-ефективне функціонування споживчого ринку, насичення його якісними 
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та безпечними для життя і здоров’я товарами і послугами;  

- розвиток туристично-рекреаційної сфери.  

 

3. Розвиток сільських територій: 

- підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки; 

- розвиток інфраструктури аграрного ринку та формування 

самодостатнього регіонального продовольчого ринку; 

- підвищення доданої вартості в аграрній сфері;  

 -технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних 

нових підприємств з виробництва та переробки сільгосппродукції;  

-сприяння самозайнятості сільського населення та підтримка розвитку 

неаграрних видів бізнесу у сільській місцевості;  

- розвиток соціальної інфраструктури сільських територій. 
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3. Підвищення конкурентоспроможності економіки району, 

забезпечення умов стійкого економічного зростання 

 

3.1. Бюджетна політика 

Пріоритетом державної бюджетної політики на 2019 рік є зміцнення 

фінансової спроможності місцевих бюджетів, забезпечення їх збалансованості, 

підвищення ефективності та результативності використання бюджетних 

ресурсів на місцевому рівні 

При визначенні обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2019 рік враховано: 

зарахування з 1 січня 2019 року 5% рентної плати за користування надрами 

для видобування корисних копалин загальнодержавного значення ( крім 

рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного 

газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем 

видобутку відповідних корисних копалин; 

 зниження ставок рентної плати за користування надрами для видобування 

газового конденсату при глибині залягання покладів до 5000 м з 45 % до 29%; 

збереження протягом 2019 року норми щодо зарахування 13,44% 

акцизного податку з пального до місцевих бюджетів; 

підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати 

та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду 

Єдиної тарифної сітки; 

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв; 

продовження на 2019 рік дії норми щодо надання права здійснювати 

утримання дошкільних  навчальних закладів та закладів культури з бюджетів 

сіл, селищ; 

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні                   

107,4 відсотка. 

На 2019 рік  орієнтовний обсяг власних дохідних джерел прогнозується  в 

сумі 129000 тис.грн., з них доходи загального фонду – 124000 тис.грн., 

спеціального фонду – 5000 тис.грн.  

Прогнозуються обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету           

до бюджету Прилуцького району (без врахування бюджетів Малодівицької та 

Линовицької об’єднаних територіальних громад): 

базова дотація – 523,9 тис.грн.;  
освітня субвенція – 47663,1 тис.грн., яка спрямовується виключно на  

оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

медична субвенція - 18915,4 тис.грн. на надання вторинної медичної 

допомоги населенню. 

При розрахунку видатків враховуються розміри мінімальної заробітної 

плати 4173 гривні та  посадового окладу працівника І тарифного розряду 

Єдиної тарифної сітки 1921 гривні, передбачені у проекті Державного бюджету 

України на 2019 рік. 

Усі місцеві бюджети є самостійними, що забезпечується закріпленням за 

ними відповідних джерел доходів бюджету, правом місцевих органів влади 
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визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до 

законодавства України. 

 
Розділ 

Програми 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

3.1. Продовження процесу 

децентралізації 

бюджетних 

повноважень, а також 

упорядкування сфер 

відповідальності 

органів місцевого 

самоврядування та 

органів виконавчої 

влади в рамках 

проведення 

адміністративно – 

територіальної, 

бюджетної та 

інституційної реформ 

Протягом 

року 

Фінансове 

управління 

райдержадмін

істрації 

Збільшення 

надходжень власних 

доходів 

Забезпечення 

першочергового 

направлення коштів 

на фінансування 

оплати праці та інших 

захищених статей 

видатків при 

збалансованому 

підході до 

фінансування інших 

видатків. 

Фінанасове 

управління 

райдержадмін

істрації, 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

Недопущення 

простроченої 

кредиторської 

заборгованості з 

виплати заробітної 

плати працівникам 

бюджетної сфери. 

Зменшення загального 

обсягу заборгованості 

за іншими статтями 

видатків. Приведення  

мережі бюджетних 

установ рйону 

відповідно до потреб 

населення, виходячи з 

реальних фінансових 

можливостей місцевих 

бюджетів. Покращання 

фінансового 

забезпечення 

бюджетних установ та 

рівня надання 

соціальних послуг 

Приведення мережі 

бюджетних установ, 

які утримуються за 

рахунок коштів 

місцевих бюджетів, 

до реальних 

можливостей їх 

фінансового 

забезпечення 

Розширення бази 

оподаткування за 

доходами, що 

зараховуються до 

місцевих бюджетів та 

забезпечення 

позитивної динаміки 

їх надходжень 
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Організація участі 

семінарах - навчаннях 

з питань здійснення 

публічних закупівель. 

Відділ 

економіки та 

агропромисло

вого розвитку 

райдержадмін

істрації 

Підвищення рівня 

обізнаності з питань 

публічних закупівель. 

Підвищення 

ефективності та 

прозорості витрачання 

бюджетних коштів. 

Моніторинг 

проведених 

розпорядниками 

бюджетних коштів 

району публічних 

закупівель. 

Протягом 

року 

 

3.2. Розвиток підприємництва та формування конкурентного 

середовища 

Основні завдання: поліпшення бізнес - клімату, створення сприятливих 

умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва, 

розширення мережі елементів інфрастуктури підтримки підприємництва та 

якості їх роботи, спрощення доступу суб’єктів малого та середнього 

підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів; забезпечення співпраці 

місцевих органів виконавчої влади та ділових кіл. 
 

Розділ 

Програми 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Очікуваний результат 

від виконання заходу 

3.2. 

Розвиток 

підприємн

ицтва 

Забезпечення 

виконання заходів 

програми розвитку 

малого і середнього 

підприємництва 

Прилуцького району  

на 2017 - 2020 роки 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромислово

го  розвитку та 

райдержадмініст

рації 

В результаті 

виконання заходів 

Програми в 2018 році: 

-кількість економічно 

активних малих 

підприємств у 

розрахунку на 10 тисяч 

осіб наявного 

населення становитиме 

35, середніх - 3; 

- очікується кількість 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності фізичних 

осіб – 710; 

- кошти районного 

бюджету у сумі 20,0 

тис. грн. будуть 

спрямовані на  

підтримку розвитку 

підприємців району для 

подальшої співпраці із 

Чернігівським фондом 

підтримки розвитку 

підприємництва 

Фінансова підтримка 

у формі: - 

фінансового кредиту 

ІІ - ІІІ кв. 

2018 

Відділ 

економіки та 

агропромислово

Спрощення доступу 

суб’єктів 

господарювання у 
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найбільш ефективних 

інвестиційних 

проектів суб’єктів 

підприємництва з 

пріоритетних видів 

діяльності; - 

Спрямування  коштів 

(20,0 тис.грн.) 

районного бюджету 

на  підтримку 

розвитку 

підприємницьких 

структур району  

через співпрацю із 

Чернігівським 

фондом підтримки 

розвитку 

підприємництва 

го розвитку 

райдержадмініст

рації 

сфері малого і 

середнього 

підприємництва до 

фінансово - кредитних 

ресурсів району 

Проведення -  «Днів 

юридичної допомоги 

підприємцям», 

телефонних сеансів 

зв’язку «гаряча лінія» 

для підприємців 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромислово

го розвитку 

райдержадмін 

істрації, 

Прилуцька ДПІ 

Прилуцького 

управління ГУ 

ДФС у 

Чернігівській 

області, 

міськрайонний 

центр зайнятості 

Підвищення рівня  

розвитку системного 

інформаційного 

забезпечення малого і 

середнього 

підприємництва в 

районі 

Сприяння в наданні 

суб’єктам 

підприємницької 

діяльності в оренду 

незадіяних 

приміщень,земельних 

ділянок, вільних 

виробничих площ 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромислово

го розвитку 

райдержадмініст

рації,виконкоми 

обєднаних 

територіальних 

громад,сільськи

х, селищних рад 

Активізація розвитку 

сприятливого 

середовища для 

здійснення 

підприємницької 

діяльності 

Залучення 

представників 

підприємницьких 

структур і 

громадських 

організацій до 

розробки та 

обговорення проектів 

нормативних актів з 

питань 

підприємництва. 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромислово

го розвитку 

райдержадмініст

рації 

Реалізація державної 

регуляторної політики 

у сфері підприємництва 
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Поведення Місячника 

підтримки 

підприємництва до 

Дня підприємця 

(підведення 

підсумків, 

нагородження кращих 

підприємців 

Грамотами 

райдержадміністрації) 

5 серпня – 

5 вересня 
Відділ 

економіки та 

агропромислово

го розвитку 

райдержадмініст

рації 

Формування бізнес-

культури у 

підприємницькому 

середовищі району 

Залучення суб’єктів 

малого та середнього 

бізнесу до участі в 

тендерах на 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг для 

бюджетних установ 

району. 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агроопромислов

ого розвитку 

райдержадмініст

рації, 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

Активізація участі 

підприємців району в 

тендерних закупівлях 

Проведення 

семінарів, нарад, 

круглих столів, 

зустрічей приватних 

підприємців з 

керівництвом органів 

місцевої виконавчої 

влади і місцевого 

самоврядування з 

проблем розвитку 

малого і середнього 

підприємництва 

Щопівроку Відділ 

економіки та 

агропромислово

го розвитку 

райдержадмініст

рації 

Налагодження 

партнерських відносин 

між владними 

структурами та 

представниками 

бізнесових кіл 

Підвищення 

поінформованості 

суб'єктів 

підприємництва щодо 

можливостей програм 

Європейського Союзу 

з дослідження та 

інновацій «Горизонт 

2020», 

«Конкурентоспромож

ність підприємств 

малого і середнього 

бізнесу COSME 2014-

2020» та інших. 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромислово

го розвитку 

райдержадмініст

рації 

Підвищення рівня 

інформаційної 

обізнаності суб'єктів 

господарювання та 

ефективності діяльності 

елементів 

інфраструктури 

підтримки бізнесу 

Сприяння 

ефективному 

державноприватному 

діалогу з питань 

розвитку 

підприємництва, в 

тому числі 

обговорення 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромислово

го розвитку 

структурні 

підрозділи 

райдержадмініст

рації 

Покращення бізнес-

клімату в районі, 

недопущення 

прийняття економічно 

недоцільних та 

неефективних 

регуляторних актів та 

зменшення втручання 
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нагальних проблем та 

пошуку шляхів їх 

вирішення на 

засіданнях 

консультативно-

дорадчих органів при 

райдержадміністрації 

держави у діяльність 

суб‟єктів 

підприємництва 

Надання 

консультаційної 

допомоги у створенні 

центрів надання 

адміністративних 

послуг об'єднаних 

територіальних 

громад. Подальше 

вдосконалення 

порядку надання 

адміністративних 

послуг та 

упровадження 

електронних 

інформаційних 

технологій під час їх 

надання 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромислово

го розвитку 

райдержадмініст

рації, 

виконкоми 

обєднаних 

територіальних 

громад 

Покращення якості та 

стандартів надання 

адміністративних 

послуг. 

 

3.3 Інвестиційна діяльність 

Основні завдання: активізація інвестиційних процесів, відновлення 

інвестиційного попиту, створення умов для прискорення процесів технічної та 

технологічної модернізації виробництва, технічне і технологічне оновлення 

виробництва, створення сприятливих умов для виробництва інноваційної 

продукції. За рахунок усіх джерел фінансування в 2019 році передбачається 

залучити в економіку району капітальних інвестицій в сумі 171,0 млн. грн. 

Створення передумов для впровадження інноваційної моделі розвитку 

економіки району на основі ефективного відтворення, розвитку і використання 

науково-технічного потенціалу, прискореного технічного та технологічного 

оновлення виробництва. 

 
Розділ 

Програ 

ми 

Зміст заходу Термін 

виконан ня 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

3.3 

Інвести

ційна 

діяльні

сть 

Організація та проведення 

«круглих столів», 

сприяння  участі в 

інвестиційних форумах 

суб’єктів господарювання 

району 

Протягом 

року 

Відділ економіки 

та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністр

ації.  

Усунення 

адміністративних 

перешкод на шляху 

реалізації 

інвестиційних 

проектів, створення 
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Наповнення та оновлення 

інтернет ресурів ( сайт 

райдержадміністрації в  

рубриці «Економіка», 

підрубриці 

«Промисловість», 

«Сільське господарство») 

для формування 

позитивного іміджу 

району, просування її 

економічного 

потенціалу.Забезпечення 

поширення  серед 

інвесторів інформації про 

інвестиційну 

привабливість району, 

перспективні інвестиційні 

проекти у різних галузях 

економіки 

Керівники 

підприємств 

сприятливих умов 

для  діяльності 

інвесторів. 

Залучення 

зовнішніх та 

внутрішніх 

інвестицій в 

економіку області, 

підтримка 

вітчизняних 

підприємців у 

пошуку партнерів 

Забезпечення 

інформування органів 

місцевого 

самоврядування, 

громадськості про 

можливу участь у 

грантових програмах 

(проектах) міжнародної 

технічної допомоги, 

проведення тренінгів з 

питань пошуку іноземного 

інвестора, міжнародної 

допомоги, підготовки 

матеріалів, заявок тощо 

для отримання грантів 

 

Протягом 

року 

Відділ економіки 

та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністр

ації 

Популяризація 

результатів та 

зацікавлення 

громадськості та 

органів місцевого 

самоврядування у 

залученні до МТД, 

збільшення 

кількості  проектів і 

програм МТД 

 

Впровадження та 

поширення механізмів 

державно – приватного 

партнерства 

Протягом 

року 

Відділи: 

економікита 

агропромислового 

розвитку, 

містобудування, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства 

райдержадміністр

ації 

Сприянння 

співпраці приватних 

та державних 

(комунальних) 

партнерів 
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Забезпечення: 

- конструктивної співпраці 

з інвесторами, в разі 

реалізації ними 

пріоритетних для району 

проектів 

 

Протягом 

року 

Структурні 

підрозділи  

райдержадміністр

ації, виконкоми 

сільських, 

селищних рад та 

обєднаних 

територіальних 

громад 

Усунення 

адміністративних 

перешкод на шляху 

реалізації 

інвестиційних 

проектів 

Удосконалення 

моніторингу та супроводу 

інвестиційного проекту: 

- Будівництво приміщення 

для відгодівлі свиней в с. 

Білошапки ТОВ 

«Біоагроінвест» 

Щомісячно Відділ економіки 

та 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністр

ації 

 

 

3.4. Розвиток інфраструктури 

Основні завдання:  покращення та модернізація дорожньої та соціальної 

іфраструктури, забезпечення громадян доступним житлом, планування 

територій. 
Розділ 

Програ 

ми 

Зміст заходу Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

3.4. 

Розвиток 

інфрастр

уктури 

 

Продовження 

коригування, розроблення 

містобудівної 

документації населених 

пунктів району 

Протягом 

року 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства 

райдержадміністр

ації, виконкоми 

сільських, 

селищних рад 

Вирішення питань 

раціонального 

використання 

територій.підготовк

и обгрунтованих 

пропозицій щодо 

встановлення та 

зміни меж наслених 

пунктів 

Підготовка пакету 

документів інвестиційних 

програм та проектів, для 

участі в конкурсному 

відборі для  фінансування 

їх за рахунок коштів 

державного фонду 

регіонального розвитку та 

надання їх Регіональній 

комісії. 

Протягом 

року 

Відділ економіки 

та 

агропромисловог

о розвитку, 

структурні 

підрозділи 

райдержадміністр

ації 

Введення в 

експлуатацію 

об’єктів 

соціальнокультурно

го значення, 

поліпшення їх 

стану, забезпечення 

і підвищення умов і 

якості надання 

послуг громадянам 

області, підвищення 

привабливості 

проживання в 

міській та сільській 

місцевостях. 
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Залучення коштів 

державного і місцевих 

бюджетів на будівництво, 

ремонт, реконструкцію 

об'єктів соціально – 

культурного значення 

регіону. 

Інформування 

громадськості з питань 

напрямів та пріоритетів 

використання коштів 

державного фонду 

регіонального розвитку та 

коштів на здійснення 

заходів щодо соціально – 

економічного розвитку 

окремих територій 

Відділ економіки 

та 

агропромисловог

о розвитку, відділ 

загальний, 

контролю та  

іформаційної 

діяльності, відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства 

райдержадміністр

ації, виконкоми 

сільських, 

селищних рад, 

обєднаних 

територіальних 

громад 

Підвищення рівня 

поінформованості 

громадськості про 

державне 

стимулювання 

розвитку територій. 

Введення в 

експлуатацію 

об’єктів соціально – 

культурного 

значення, 

поліпшення їх 

стану, забезпечення 

і підвищення умов і 

якості надання 

послуг громадянам. 

Ефективне та 

своєчасне 

використання 

державних коштів 

Відновлення та 

улаштування мережі 

вуличного освітлення 

населених пунктів району 

Протягом 

року 

 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово –

комунального 

господарства 

РДА, виконкоми 

Краслянської, 

Канівщинської, 

Білорічицької, 

Білошапківської, 

Богданівської, 

Нетяжинської,  

Сухополовянсько

ї сільських та 

Ладанської 

селищної ради  

Покращення стану 

інфраструктури 

Сприяння проведенню 

технічного переоснащення 

підприємств житлово-

комунальної сфери. 

Придбання комунальної 

техніки 

 Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства 

райдержадміністр

ації, виконкоми 

сільських рад 

Створення 

сприятливих умов 

для накопичення 

інвестиційних 

ресурсів для 

технічного 

переоснащення 

підприємств 

житлово-

комунального 

господарства та 

розвитку 

комунальної 

інфраструктури 
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Інформування учасників 

дорожнього руху про 

обмеження руху 

транспортних засобів за 

вагою 

Весняно – 

осінній 

період 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства 

райдержадміністр

ації 

Поліпшення 

транспортно – 

експлуатаційного 

стану 

автомобільних доріг 

Поліпшення стану доріг 

комунальної власності та 

їх ремонт на території 

населених пунктів. 

 

Протягом 

року 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства 

райдержадміністр

ації, виконкоми 

сільських, 

селищних рад 

(Ковтунівська, 

Малківська, 

Дідівська, 

Замістянська) 

 

3.5. Житлово – комунальне господарство та житлова політика 

Основні завдання: забезпечення населення та об’єктів соціальної сфери 

житлово-комунальними послугами належної якості. Створення конкурентного 

середовища на ринку надання послуг. Підвищення ефективності та надійності 

функціонування підприємств житлово – комунального господарства. 

Стимулювання розвитку житлового господарства. 

 

Розділ 

Програ

ми 

 

Зміст заходу Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

3.5. 

Житлов

о – 

комунал

ьне 

господа

рство та 

житлова 

політик

а 

 

Cтворення умов для більш 

широкого залучення 

населення до управління 

та утримання житловими 

будинками відповідно до 

Закону України «Про 

житлово – комунальні 

постуги», «Про 

особливості здійснення 

права власності у 

багатоквартирному 

будинку» 

Протяго

м року 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства 

РДА, виконком 

Ладанської 

селищної ради 

Реформування 

житлово-

комунального 

господарства. 
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Сприяння поліпшенню 

технічного стану 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства, 

централізованого тепло- 

постачання та житлового 

фонду, в тому числі за 

рахунок впровадження 

енергоефективних 

технологій та обладнання. 

 Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства 

РДА, виконком 

Ладанської 

селищної ради 

Підвищення рівня 

забезпечності 

населення 

житлово-

комунальними 

послугами 

належної якості та 

скорочення 

питомих 

показників 

використання 

енергетичних і 

матеріальних 

ресурсів на 

виробництво 

(надання) житлово-

комунальних 

послуг 

Надання методичної 

допомоги з питань 

формування цін/тарифів на 

житловокомунальні 

послуги та здійснення 

моніторингу розрахунків за 

них підприємствами 

житлово-комунального 

господарства. 

 

Протяго

м року 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства 

РДА, виконкоми 

Ладанської 

селищної та 

сільських  рад 

Надання 

високоякісних 

комунальних 

послуг, 

покращення роботи 

комунальних 

підприємств 

Сухополовянської 

сільської ради 

»АРТ - С», 

Ладанської 

селищної ради 

«Водоканал» 

Буріння водозабірних 

свердловин для 

господарсько – питного 

водопостачання в селі 

Голубівка 

 

Протяго

м року 

Виконком 

Івковецької 

сільської ради 

Розширення 

мережі 

централізованого 

водопостачання в 

населених пунктах 

району 

 Впровадження механізмів 

державної підтримки 

індивідуального житлового  

будівництва. Здійснення 

моніторингу введення 

житла в експлуатацію 

 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства 

РДА 

Збільшення обсягів 

введення житла в 

експлуатацію. 

Розширення 

кредитування з 

обласної програми  

«Власний дім»; 

введення в 

експлуатацію 800 

кв. м житла 



 51 

3.5. Реконструкція котельні 

№1, вул. Миру, 75-Б в смт. 

Ладан Прилуцького району 

Чернігівської області 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства 

РДА, виконком 

Ладанської 

селищної ради 

Поліпшення 

надання послуг 

Розширення мережі з 

надання послуг населенню   

із збору та вивезення 

твердих побутових відходів 

за рахунок охоплення 

споживачів на території  

району 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства 

РДА 

Розширення 

мережі з надання 

послуг 

Продовжити роботу щодо 

виділення ресурсно – 

цінних компонентів із 

твердих побутових відходів 

 Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства 

РДА, виконкоми 

Дідовецької, 

Сухополовянсько

ї сільських та 

Ладанської 

селищної  рад 

 

 

3.6. Енергозабезпечення та енергозбереження 

Основні завдання: підвищення рівня надійності енерго та газопостачання, 

забезпечення стабільного енергозабезпечення, оптимізація споживання 

енергетичних ресурсів  всіма категоріями споживачів району та збільшення 

споживання альтернатиних видів палива. 

 
Розділ 

Програ 

ми 

Зміст заходу Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 
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3.6. 

Енергоз

абезпеч

ення та 

енергоз

береже

ння 

 

Заміна віконних і дверних 

блоків на енергозбурігаючі 
ІІ- ІІІ кв. Відділ 

містобудуван

ня, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства, 

відділ освіти  

РДА, 

керівники 

бюджетних 

установ 

Скорочення витрат 

на опалення 

житлового фонду і 

соціальної 

інфраструктури, 

зменшення частки 

природного газу в 

паливному балансі 

Проведення системного 

контролю за станом 

розрахунків за енергоносії 

 

Протягом 

року 

Відділ 

містобудуван

ня, 

архітектури та 

житлово – 

комунального 

господарства, 

фінансове 

управління 

РДА, органи 

місцевого 

самоврядуван

ня 

Забезпечення 

повних розрахунків 

споживачів за 

отримані електричну 

енергію та 

природний газ. 

Забезпечення повних 

розрахунків за енергоносії 

установами, що 

фінансуються з місцевих 

бюджетів. 

Забезпечення 

належного режиму 

енергопостачання 

всіх категорій 

споживачів 

Заміна конструкції покрівлі 

терапевтичного відділення 

Прилуцької центральної 

районної лікарні по вул. 

Київська, 98, м. Прилуки 

Протягом 

року 

ЦРЛ Економне 

споживання 

енергоресурсів у 

бюджетній сфері 

Капітальний ремонт 

покрівлі та заміна вікон і 

дверей будівлі Ладанської 

амбулаторії 

Центр 

первинної 

медико – 

санітарної 

допомоги, 

виконком 

Ладанської 

селищної 

ради 

Капітальний ремонт 

зовнішніх мереж 

теплопостачання та 

внутрішньої системи 

опалення, санвузла будівлі 

Ладанської амбулаторії 

3.6 Реконструкція даху 

Ладанського Будинку 

культури 

Протягом 

року 

Виконком 

Ладанської 

селищної 

ради, 

керівники 

бюджетних 

установ 

 

Реконструкція даху ДНЗ 

«Червона шапочка» та 

«Барвінок» смт.Ладан 
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Встановлення вузла обліку 

теплової енергії в ДНЗ 

«Барвінок» та «Червона 

шапочка» смт.Ладан 

Капітальний ремонт 

(заміна вікон і дверей) ДНЗ 

«Червона шапочка» та 

«Барвінок» смт.Лаан 

Капітальний ремонт 

(заміна вікон ) в будівлі 

Ладанського Будинку 

культури із спортзалом 

 

3.7. Зовнішньоекономічна діяльність 

Основні завдання: створення сприятливих умов для нарощування та 

реалізації експортного потенціалу району на зарубіжних ринках. 
Розділ 

Програ 

ми 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Очікуваний 

результат  від 

виконання заходу 

3.7. 

Зовнішнь

оекономі

чна 

діяльніст

ь 

 

Популяризація зовнішньо – 

економічного потенціалу 

підприємств району через 

мережу Інтернет, шляхом 

розміщення ідповідної 

інформації на сайті 

райдержадміністрації 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромисло

вого розвитку 

райдержадмін

істрації 

Створення 

позитивного 

міжнародного 

іміджу району. 

Забезпечення 

інформаційно – 

організаційної 

підтримки 

товаровиробників 

при виході на   

зовнішні ринки. 

За підсумками 

2019 року експорт 

становитиме – 

237,1 

тис.дол.США, 

імпорт – 543,0 

тис.дол.США 

Надання потенційним 

експортерам інформації 

про можливі ринки збуту 

та про проведення 

спеціалізованих 

міжнародних заходів в 

Україні та  за кордоном 

Протягом 

року 

Участь у проведенні 

семінарів, навчань, 

конференцій, “круглих 

столів” та інших публічних 

заходів з актуальних 

питань зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної 

діяльності при залученні 

суб’єктів 

зовнішньоекономічної 

діяльності регіону 
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3.8. Управління об’єктами комунальної власності 

Основні завдання: Підвищення ефективності фінансово-господарської 

діяльності комунальних підприємств, обсягів виконаних робіт і послуг та 

збільшення відрахувань до бюджетів усіх рівнів. 

 
Розділ 

Програм

и 

Зміст 

заходу 

Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

3.8 

Управлін

ня 

об’єктам

и 

комунал

ьної 

власност

і 

Пошук нових об’єктів 

оренди комунальної 

власності та 

укладання нових 

договорів оренди, 

здійснення контролю 

за станом їх 

використання 

Протягом 

року 

Виконкоми 

сільських, 

селищних рад 

та обєднаних 

територіальни

х громад 

Збільшення 

надходження коштів 

до бюджетів усіх 

рівнів від приватизації 

об’єктів комунальної 

власності та здачі його 

в оренду 

 

Формування та 

затвердження 

переліку об’єктів 

комунальної 

власності, які можуть 

бути 

приватизованими у 

2019 році, 

забезпечення 

процедури їх 

приватизації 

відповідно до вимог 

чинного 

законодавства 

 

І півріччя Виконкоми 

сільських, 

селищних рад 

та обєднаних 

територіальни

х громад 

 

4 . Реальний сектор  економіки 

4.1. Промисловість 

Основні завдання: підвищення ефективності функціонування 

промислового комплексу району, збереження їх трудового потенціалу, 

підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників.  

 
Розділ 

Програ 

ами 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

4.1. 

Промис

ловість 

 

Створення умов для 

технічного 

переоснащення та 

модернізації 

підприємств для 

випуску інноваційної 

конкурентоспроможної 

продукції 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромисло

вого  розвитку 

райдержадмін

істрації,проми

слові 

Підвищення 

ефективності 

функціонування 

промислового 

комплексу. 

Забезпечення 

конкурентноспром

ожності 
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Забезпечення сприяння 

просуванню продукції 

промислових 

підприємств району на 

внутрішній і зовнішній 

ринки 

Протягом 

року 

підприємства 

 

промислової 

продукції на 

внутрішньому та 

зовнішньому 

ринках, 

нарощування 

обсягів її реалізації 

та експорту. 

Промислової 

продукції буде 

вироблено на 

1392,8 млн. грн. 

або 104,3% до 2018 

року, реалізація 

продукції 

збільшиться на  

5,7% і становитиме 

1439,9  млн.грн. 

 

Проведення 

моніторингу виконання 

основних показників 

розвитку промислового 

комплексу 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромисло

вого розвитку 

райдержадмін

істрації 

Розповсюдження 

презентаційних 

матеріалів про 

інвестиційний потенціал 

промислового комплексу 

району, ділові пропозиції 

суб’єктів 

господарювання району, 

пропозиції іноземних 

фірм про налагодження 

зовнішньоекономічного 

співробітництва 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки  та 

агропромисло

вого розвитку 

райдержадмін

істрації 

Проведення зустрічей 

керівництва 

райдержадміністрації з 

керівниками 

підприємств, 

спрямованих на 

поглиблене вивчення 

ситуації на проблемних 

підприємствах, надання 

практичної допомоги у 

вирішенні конкретних 

господарських питань 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромисло

вого розвитку  

райдержадмін

істрації 

Сприяння залученню 

підприємств до участі у 

виставкових, 

презентаційних заходах, 

які проводяться на 

загальнодержавному, 

міжрегіональному рівні 

та розміщення 

матеріалів в рекламних 

буклетах, збірниках та 

ін. 

Прот

ягом року 

Відділ 

економіки та 

агропромисло

вого розвитку  

райдержадмін

істрації, 

ТОВ ВП 

«Пожмашина» 

Активізація 

промислового 

виробництва, 

підвищення ділової 

активності 

підприємств, 

розширення ринків 

збуту та 

збільшення обсягів 

реалізованої 

продукції 
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Сприяння виробництву 

конкурентоздатної 

сільськогосподарської 

техніки та обладнання 

для агропромислового 

виробництва 

Збільшення  

виробництва 

сільськогосподарсь

кої техніки та 

спеціалізованого 

обладнання 

 

4.2. Аграрний комплекс 

Основні завдання: Забезпечення стабільного та ефективного 

функціонування агропромислового комплексу, збільшення пропозицій на 

внутрішньому та зовнішніх ринках якісної, конкурентоспроможної продукції 

аграрного сектору, збільшення кількості нових робочих місць з відповідними 

умовами праці та зростання доходів працівників, зайнятих в аграрному секторі. 

Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових 

підприємств з виробництва та переробки сільгосппродукції. 

В 2019 році прогнозується виробити сільськогосподарськими 

підприємствами зерна (у вазі після доробки) 439,8 тис.тонн, з урожайністю 84,9 

ц/га. 

Валовий збір цукового буряка сільськогосподарськими підприємствами 

прогнозується одержати 100,5 тис.тонн, при середній урожайності 420,0 ц/га.  

Ріст виробництва молока в сільгосппідприємствах передбачається на 0,1% 

і становитиме 10,1 тис.тонн.  

Виробництво м'яса в сільгосппідприємствах становитиме 2,43 тис.тонн, на 

рівні 2018 року 

Прогнозний обсяг реалізації м'яса худоби сільгосппідприємствами 

становитиме – 2,2 тис.тонн. 

Поголів'я ВРХ до кінця 2019 року по сільгосппідприємствах очікувано 

становитиме 5660 голів, в тому числі корів – 1795 голів, свиней – 13100 голів, 

птиці – 13350 голів. Ріст валової сільськогосподарської продукції по 

сільськогосподарським підприємствам, прогнозується збільшити на  1,0%, в 

тому числі в галузі рослинництва на 0,7%, в галузі тваринництва на 0,1%. 
Розділ 

Програми 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

4.2. 

Аграрни

й 

комплекс 

 

Надання методичних та 

дорадчих послуг по 

ресурсоощадних техно-

логіях обробітку грунту, 

освоєння науково 

обгрунтованих сівозмін, 

удосконалення системи 

насінництва, внесення 

мінеральних  та 

органічних добрив, 

біотехнологічних 

засобів, вирощування 

сидеральних культур 

Протягом 

року 

 

Відділ 

економіки та 

агропромисло

вого розвитку 

райдержадмін

істрації, 

сільськогоспо

дарські 

підприємства 

та фермерські 

господарства 

Збільшення 

виробництва та 

підвищення якості 

сільськогосподарськ

ої продукції і 

забезпечення 

покращення 

родючості грунтів 



 57 

Інформування 

сільськогосподарських 

підприємств та надання 

методичної допомоги  з 

організації дотримання 

збалансованого раціону 

при годівлі тварин, в 

тому числі за рахунок 

використання 

концентрованих кормів у 

вигляді комбікормів 

Отримання надою 

молока від корови  

по 5659 кг, 

отримання 

середньодобових 

приростів ВРХ  550 

гр,  свиней  400 гр. 

Збереження 

генетичного 

потенціалу, який 

забезпечить високі 

показники 

продуктивності 

худоби 

 

Сприяння забезпеченню 

сільськогосподарських 

підприємств усіх форм 

власності  племінною 

худобою, участі 

сільгоспвиробників у 

державних програмах 

відшкодування затрат на 

придбання племінної 

худоби, координування 

племінної та селекційної  

роботи у 

сільськогосподарських 

підприємствах району 

усіх форм власності 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромисло

вого розвитку 

райдержадмін

істрації, 

сільськогоспо

дарські 

підприємства  

 

Сприяння участі  

сільгоспвиробників у 

семінарах, навчаннях з 

питань виробництва 

екологічно чистих 

продуктів та органічного 

землеробства 

Посилення довіри до 

органічного 

сільського 

господарства у 

традиційних аграріїв 

та підвищення 

ефективності 

існуючих органічних 

виробників. 

Надання дорадчих 

послуг та методичної 

допомоги 

сільгоспвиробникам з 

питань технічного 

переоснащення сіль-

ськогосподарського 

виробництва 

Протягом 

року 

Зниження енерго- та 

ресурсомісткості 

технологічних 

операцій, 

покращення якості 

їх виконання 
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4.2. Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

із зацікавленими 

особами щодо основних 

етапів по створенню 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів в районі 

 

 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромисло

вого розвитку 

райдержадмін

істрації, ГО 

«Прилуцька 

районна 

сільськогоспод

арська дорадча 

служба» 

Розвиток кооперації 

на селі, захист 

селянських, 

фермерських 

господарств  від 

посередницьких 

структур та 

залежності від них, 

збільшення 

прибутку від 

реалізації продукції 

Моніторинг та 

організація проведення в 

районі продовольчих 

ярмарків за участю 

сільськогосподарських 

підприємств, 

фермерських 

господарств,підприємств 

харчопереробної 

промисловості та інших 

суб’єктів господарської 

діяльності 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромисло

вого розвитку 

райдержадмін

істрації, 

сільськогоспо

дарські 

підприємства 

та фермерські 

господа

рства 

Збільшення та 

наповнення ринку 

сільськогосподарськ

ою продукцією і 

продуктами 

харчування, 

поліпшення 

забезпечення 

населення со-

ціально значущими 

продовольчими 

товарами за 

доступними цінами, 

підтримки місцевого 

товаровиробника, 

покращення рівня 

життя сільського 

населення 

 

4.3. Транспорт і зв'язок 

Основні завдання: надання якісних та безпечних послуг з пасажирських 

автоперевезень, забезпечення споживачів високоякісними послугами зв’язку. 
Розділ 

Програми 

 

Зміст заходу Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

4.3. 

Транспор

т і зв’язок 

 

Організація безпечних і 

якісних пасажирських 

перевезень на автобусних 

маршрутах загального 

користування, які не 

виходять за межі району 

Протяго

м року 

Відділ економіки 

та 

агропромисловог

о розвитку РДА, 

приватні 

перевізники 

Забезпечення 

якісного та 

безпечного 

надання послуг 

перевезення 

пасажирів 

автомобільним 

транспортом. 

Удосконалення 

маршрутної мережі 

та відкриття  нових 

приміських 

маршрутів 
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Оновлення пасажирського 

рухомого складу 

автоперевізниками та 

використання автобусів, 

обладнаних відповідними 

пристроями для 

покращення умов 

посадки-висадки осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями 

Приватні 

перевізники 

Посилення контролю за 

виконанням договірних 

умов і вимог 

законодавства у сфері 

пасажирських 

автоперевезень, 

перевезень пільгової 

категорії населення 

Відділ економіки 

та 

агропромисловог

о розвитку, 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

райдержадміністр

ації 

З метою максимального 

охоплення автобусним 

сполученням сільських 

населених пунктів в 

створених об’єднаних 

територіальних громадах 

сприяти створенню нових 

маршрутів 

Відділ економіки 

та 

агропромисловог

о розвитку  

райдержадміністр

ації, виконкоми 

сільських, 

селищних рад, 

обєднаних 

територіальних 

громад 

Активізація роботи 

комісій 

райдержадміністрації по 

контролю за здійсненням 

пасажирських перевезень 

та комісії з обстеження 

доріг та дорожніх обєктів 

перед відкриттям 

приміського автобусного 

маршруту загального 

користування 

Відділ економіки 

та 

агропромисловог

о розвитку  

райдержадміністр

ації 

Сприяння розвитку 

існуючих та впровадження 

нових технологій і послуг 

систем мобільного 

зв‟язку, широкосмугового 

доступу до Інтернету, що 

відповідатимуть потребам 

мешканців району 

 

РЦТ -234 

 

Задоволення 

потреб населення у 

доступному, 

надійному та 

якісному зв’язку, 

розширення 

географії покриття 

широкосмуговим 

Інтернетом 
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Створення організаційно-

технічних умов для 

збереження мережі 

об’єктів поштового 

зв’язку та якісного 

надання поштових послуг 

Відділ економіки 

та 

агропромисловог

о розвитку РДА, 

виконкоми 

сільських та 

селищної рад 

Розвиток 

телекомунікаційни

х мереж та мережі 

поштового зв’язку 
 

 

4.4. Споживчий ринок 

Основні завдання: подальший розвиток внутрішнього споживчого ринку 

як ефективного каналу реалізації товарів і послуг, забезпечення потреб 

населення у товарах і послугах відповідно до попиту на основі безумовного 

додержання вимог щодо їх якості і безпеки, підвищення рівня захисту прав 

споживачів. 

 
Розділ 

Програми 

Зміст заходу Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

4.4. 

Споживч

ий ринок 

 

Сприяння оптимізації 

наявної торговельної 

мережі споживчої 

кооперації, у тому числі за 

рахунок 

перепрофілювання, 

передачі незадіяних 

приміщень в оренду 

суб'єктам підприємництва 

 

Протяго

м року 

Відділ економіки 

та 

агропромисловог

о розвитку 

райдержадміністр

ації, Прилуцька 

райспоживспілка 

Продовження 

роботи по 

формуванню 

ефективної 

торговельної 

інфраструктури за 

рахунок розвитку 

мережі сучасних 

підприємств 

торгівлі 

З метою забезпечення 

торгівельними послугами 

мешканців малих та 

відділених населених 

пунктів району  сприяти 

розширенню практики 

виїзного обслуговування 

Протяго

м року 

Відділ економіки 

та 

агропромисловог

о розвитку 

райдержадміністр

ації 

Прилуцьке 

Міськрайонне 

Управління 

Держпродспожив

служби у 

Чернігівській 

області 

Забезпечення 

населення 

віддалених та 

малочисельних 

населених пунктів 

споживчими 

товарами та 

необхідними 

послугами 

Домогтися оформлення 

куточків споживача  в 

кожному торгівельному 

закладі району. 

Протяго

м року 

Забезпечення 

належного захисту 

прав споживачів 

Забезпечення підвищення 

рівня інформованості та 

правової обізнаності 

споживачів стосовно 

реалізації і захисту їх прав 
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Проведення навчальних 

заходів, надання 

практичної методичної 

допомоги громадянам, 

суб'єктам господарювання 

з питань дотримання 

законодавства про захист 

прав споживачів. 

Сприяння створенню 

ринків на території 

селищних рад. Вживання  

заходів по ліквідації 

стихійної торгівлі 

Протяго

м року 

Відділ економіки 

та 

агропромисловог

о розвитку 

райдержадміністр

ації, виконкоми 

селищних рад та 

ОТГ 

Підвищення якості 

торгівельного 

обслуговування 

населення району 

Проведення моніторингу 

та аналізу споживчих цін, у 

межах наданих 

повноважень, насамперед, 

на ринках соціально 

значущих товарів і послуг 

(продовольчому, паливно - 

мастильних матеріалів, 

житлово-комунальних 

послуг тощо) 

Щомісяч

но 

Організація проведення 

перевірок відповідності 

характеристик продукції 

згідно з вимогами діючого 

законодавства України про 

державний ринковий 

нагляд та вжиття у разі 

необхідності 

обмежувальних 

(корегувальних) заходів 

Протяго

м року 

Прилуцьке 

міськрайонне 

управління 

Головного 

управління 

Держпродспожив

служби у 

Чернігівській 

області 

Забезпечення 

дієвого контролю 

за якістю і 

безпекою 

продукції, робіт 

(послуг), що 

виробляються та 

реалізуються 

(надаються) на 

споживчому 

ринку, підвищення 

рівня захисту прав 

та інтересів 

споживачів 

Здійснення актуалізації 

торговельної мережі 

фізичних осіб підприємців 

І квартал Відділ економіки 

та 

агропромисловог

о розвитку 

райдержадміністр

ації 

Збільшення 

кількісних 

показників 

розвитку сфери 

роздрібної торгівлі 
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Забезпечення 

інформування, здійснення 

рекламної кампанії щодо 

проведення виставково-

ярмаркових заходів для 

залучення широкого кола 

їх учасників та відвідувачів 

 

 Відділ економіки 

та 

агропромисловог

о розвитку 

райдержадміністр

ації 

Подальший 

розвиток 

виставково-

ярмаркової 

діяльності як 

важливого 

інструменту 

зміцнення зв’язків, 

внутрішньої і 

зовнішньої 

торгівлі, 

пропагування 

виробничого, 

науково - 

технічного 

потенціалу, 

сучасних 

технологій та 

нових видів 

продукції, 

проведення  

виставкових 

заходів: до Дня 

Перемоги, 

Великодній 

ярмарок, 

Воздвиженський 

ярмарок, 

Святковий 

ярмарок 

приурочений Дню 

району 

 

5. Соціальна і гуманітарна сфери 

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

гендерна політика 

Основні завдання: підтримка сімейних цінностей та профілактика 

соціального сирітства, створення належних умов для забезпечення реалізації 

права кожної дитини на виховання у сім’ї, зменшення рівня бездоглядності та 

безпритульності, реалізація державної політики щодо протидії торгівлі людьми, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 
Розділ 

Програми 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 
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5.1. 

Демографі

чна 

ситуація, 

підтримка 

сімей, 

дітей та 

молоді, 

гендерна 

політика 

 

Популяризація та 

утвердження переваг 

здорового і безпечного 

способу життя та занять 

фізичною культурою і 

спортом через ЗМІ, 

соціальну рекламу, 

проведення лекцій, семінарів 

та круглих столів 

Протягом 

року 

Відділ освіти 

райдержадмін

істрації 

Збільшення 

відсотку молоді, 

охопленої 

профілактичними 

заходами 

Проведення благодійних 

акцій, святкових заходів, 

засідань за «круглим 

столом» для дітей соціально 

незахищених категорій з 

нагоди Дня захисту дітей; 

Новорічних та Різдвяних 

свят, «Дорога до Храму» 
 

Служба у 

справах дітей 

райдержадмін

істрації,район

ний центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

Підтримка дітей 

соціально 

незахищених 

категорій, 

підвищення 

поінформованості 

населення з 

питань захисту 

прав та законних 

інтересів дітей, 

зменшення рівня 

дитячої 

бездоглядності та 

безпритульності, 

інших 

антигромадських 

проявів серед 

дітей 

Популяризація та 

підвищення престижу 

сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування. Зустріч 

керівництва 

райдержадміністрації з 

сімями 

опікунів,піклувальників, 

усиновлювачів, прийомних 

сімей та дитячих будинків 

сімейного типу з нагоди Дня 

усиновлення 

ІІІ- ІУ кв. Служба у 

справах дітей, 

Відділ освіти 

райдержадмін

істрації 

Створення 

належних умов 

для забезпечення 

реалізації права 

кожної дитини на 

виховання у сім’ї, 

запобігання 

поширенню 

соціального 

сирітства 

 

Своєчасне виявлення дітей, 

які залишились без 

піклування батьків, надання 

таким дітям статусу дитини-

сироти або дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування, забезпечення 

захисту їх особистих, 

майнових і житлових прав 

Протягом 

року 

Служба у 

справах дітей 

рйдержадміні

страції 
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Організація своєчасного 

виявлення сімей з дітьми, які 

опинилися у скадних 

життєвих обставинах, 

проведення з ними 

ефективної соціальної 

роботи з метою збереження 

сімї, попередження втрати 

дитиною сімейного оточення 

Протягом 

року 

Районний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

Попередження 

сімейного 

неблагополуччя, 

надання допомоги 

сім’ям, які 

опинилися у 

складних 

життєвих 

обставинах або у 

зоні ризику щодо 

потрапляння у такі 

обставини 

Забезпечення проведення 

інформаційно-

профілактичних заходів з 

питань збереження 

репродуктивного здоров’я, 

популяризації здорового 

способу життя, 

відповідального батьківства, 

попередження сімейного 

неблагополуччя, підготовки 

молоді до сімейного життя. 

Протягом 

року 

 

Районний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

Підготовка молоді 

до подружнього 

життя,формування 

серед сімей з 

дітьми 

відповідального 

батьківства 

 

Забезпечення надання 

соціальних послуг  

психологом та здійснення 

соціального супроводу  

жінок, які мають намір 

відмовитись від 

новонародженої дитини та 

перебувають у кризовому 

стані 

Протягом 

року 

Районний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

Участь у проведенні 

Всеукраїнської акції «16 днів 

протидії гендерному  

насильству» 

25 

листопада 

-10 грудня 

Відділ освіти 

райдержадмін

істрації, 

районний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

Формування 

культури 

ґендерної рівності 

та подолання 

стереотипних 

уявлень про роль 

жінки і чоловіка 

Здійснення заходів щодо 

підтримки багатодітних 

сімей, забезпечення їх прав 

на пільги 

Протягом 

року 

Відділ освіти 

райдержадмін

істрації 

 

Формування 

позитивного 

ставлення до 

багатодітних 

сімей. Мінімізація 

асоціальних 

проявів у 

життідіяльності 

сімї, передусім 

насильства, 
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Попередження та протидія 

домашньому насильству. 

жорстокого 

поводження з 

дітьми 

Реалізація районної 

Програми «Оздоровлення та 

відпочинку дітей 

Прилуцького району на 

2019-2022 роки » 

 

ІІ- ІV кв. Підвищення якості 

надання 

оздоровчих та 

відпочинкових 

послуг дітям, 

здійснити 

оздоровлення не 

менше 65 % дітей 

шкільного віку від 

їх загальної 

кількості, в т.ч., 

100% 

оздоровлення 

дітей сиріт та 

дітей позбавлених 

батьківського 

піклування та 

учасників 

антитерористичної 

операції 

 

5.2. Ринок праці  

Основні завдання: підвищення ефективності регулювання ринку праці, 

посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, забезпечення 

соціального захисту безробітних, збереження стійкої позитивної динаміки 

зростання розмірів оплати праці. 

 
Розділ 

Програм

и 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

5.2. 

Ринок 

праці  

Здійснення моніторингу 

та контролю за 

додержанням 

законодавства про працю 

в частині мінімальних 

державних гарантій, 

колективних соціально-

трудових відносин, 

вжиття відповідних 

заходів впливу щодо 

упередження та 

припинення порушень 

трудового законодавства 

Протягом 

року за 

затвердже

ними 

графіками 

Управління 

соціального 

захисту населення 

райдержадміністр

ації  

 

Дотримання 

роботодавцями 

законодавства з 

оплати праці. 

Недопущення 

заборгованості із 

виплати 

заробітної плати. 

Зростання розміру 

середньої 

заробітної плати 

на 15,1% до 8570 

грн. 

Скорочення 

частки 



 66 

низькооплачувани

х працівників, 

зменшення 

розшарування 

населення за 

рівнем доходів 

 Проведення моніторингу 

стану повноти та 

своєчасності виплати 

заробітної плати 

Щотижня Управління 

соціального 

захисту населення 

райдержадміністр

ації 

 

Сприяння укладанню 

колективних договорів на 

підприємствах, в 

установах, організаціях 

Протягом 

року 

Управління 

соціального 

захисту населення 

райдержадміністр

ації  

Сприяння 

соціальному 

захисту трудових 

прав найманих 

працівників Сприяння проведенню 

господарюючими 

субєктами району 

атестації робочих місць  

за умовами праці 

Протягом 

року, 

згідно 

затвердже

них 

графіків 

Проведення семінарів-

навчань для керівників, 

бухгалтерів з питань 

дотримання 

законодавства про працю 

Щокварта

льно, 

згідно 

плану 

роботи 

Управління 

соціального 

захисту населення 

райдержадміністр

ації 

Правова 

обізнаність з 

питань трудового 

законодавства 

Сприяння організації 

професійного навчання та 

перенавчання учасників 

АТО 

Протягом 

року 

Підвищення 

якості робочої 

сили 

Проведення системного 

моніторингу про вільні 

робочі місця та вакантні 

посади у роботодавців 

Протягом 

року 

Прилуцька 

міськрайонна 

філія 

Чернігівського 

ОЦЗ 

Зменшення 

тривалості 

укомплектування 

вакансій, 

заявлених 

роботодавцями. 

Забезпечити надання 

незайнятому населенню, 

яке перебуває на обліку у 

службі зайнятості послуг, 

спрямованих на розвиток 

підприємницьких 

ініціатив та 

самозайнятості 

Отримання 

безробітними 

одноразової 

виплати допомоги 

по безробіттю для 

відкриття власної 

справи 

Сприяти населенню, що 

звертається до служби 

зайнятості у пошуках 

роботи, в 

працевлаштуванні на 

вільні та новостворені 

робочі місця 

Забезпечення 

працевлаштування 

на вільні та 

новостворені 

робочі місця 380 

безробітних 

Вести інформаційний 

банк даних щодо всіх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Протягом 

року 

Прилуцька 

міськрайонна 

Створення 

сприятливих умов 
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бажаючих навчатися 

інвалідів. Підвищити 

ефективність надання 

профорієнтаційних 

послуг інвалідам з метою 

їх адаптації до умов 

ринку праці та інтеграції 

у суспільство 

філія 

Чернігівського 

ОЦЗ, Управління 

праці та 

соціального 

захисту населення 

Прилуцька 

міськрайонна 

філія 

Чернігівського 

ОЦЗ, 

Малодівицька та 

Линовицька 

об’єднані 

територіальні 

громади,  

сільські та 

Ладанська 

селищна ради 

щодо сприяння 

зайнятості 

інвалідів.  

 

5.2 Сприяти тимчасовій 

зайнятості та фінансовій 

підтримці безробітних 

шляхом  залучення до  

громадських та інших 

робіт тимчасового 

характеру 

 Залучення до 

участі у 

громадських та 

інших роботах 

тимчасового 

характеру 200 

безробітних 

 Розширити обсяги 

професійного навчання 

безробітних за 

професіями, що 

користуються попитом на 

ринку праці 

 Прилуцька 

міськрайонна 

філія 

Чернігівського 

ОЦЗ 

Організація 

професійної 

підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 140 

безробітних 

 

5.3. Система соціального захисту та соціального забезпечення 

населення 

Основні завдання – реалізація конституційних прав громадян на  

соціальний захист, забезпечення рівня життя всіх груп населення не нижче 

прожиткового мінімуму, надання послуг соціальної підтримки внутрішньо 

переміщеним особам, соціальний захист учасників антитерористичної операції, 

підвищення стандартів життя людей з особливими потребами, надання різних 

видів соціальних послуг соціально незахищеним верствам населення: сімям з 

дітьми, переселенцям, дітям – інвалідам, пенсіонерам, особам з обмеженими 

фізичними можливостями. 

 
Розділ 

Програм

и 

Зміст заходу Термін 

виконанн

я 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання 

заходу 

5.3. 

Система 

соціальн

ого 

захисту 

та 

соціальн

ого 

забезпеч

Реалізація районної Програми 

надання інших пільг окремим 

категоріям громадян 

Прилуцького району на 2016 – 

2020 роки 

Протягом 

року 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

райдержадмі

ністрації 

Соціальний 

захист населення 
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ення 

населен

ня 

 Забезпечення своєчасного та в 

повному обсязі надання 

населенню всіх видів 

державної допомоги, субсидій 

та пільг згідно з чинним 

законодавством 

Протягом 

року 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

райдержадмі

ністрації 

 

Забезпечення 

матеріальної 

підтримки 

малозахищених 

категорій 

населення 

 Вчасне внесення змін до 

Єдиного державного 

автоматизованого реєстру 

пільговиків 

Своєчасне та в 

повному обсязі 

нарахування 

пільг 

 Забезпечення учасників АТО, 

осіб з обмеженими фізичними 

можливостями засобами 

реабілітації та санаторно – 

курортним лікуванням 

відповідно до програм 

реабілітації 

Протягом 

року 

Своєчасне 

надання 

учасникам 

антитерористичн

их операцій 

отримання пільг, 

компенсацій 

передбачених 

законодавством 

 Забезпечити виконання виог 

Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

райдержадмі

ністрації 

Забезпечення 

соціальним 

захистом 

пільгової 

категорії 

громадян 

 Здійснення моніторингу та 

контролю  якості надання 

соцпослуг структурними 

підрозділами територіального 

центру 

Протягом 

року 

Прилуцький 

районний 

територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговува

нняя 

 

5.4. Охорона здоров’я 

Основні завдання – покращення надання медичної допомоги вторинного 

рівня, раціональне використання ліжкового фонду, вирішення кадрових питань, 

забезпечення діагностичних, лабораторних обстежень, надання 

консультативної допомоги за направленням сімейних лікарів. 

 
Розділ 

Програми 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання 

заходу 

5.4. 

Охорона 

здоровя 

Активізація інформаційно-

роз’яснювальної роботи з 

підвищення рівня 

поінформованості населення 

щодо реформування сфери 

охорони здоров’я, постійне 

Протягом 

року 

Прилуцька 

центральна 

районна 

лікарня 

Підвищення 

інформованості 

населення щодо 

реформування 

сфери охорони 

здоров’я, 
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проведення всебічного 

висвітлення сутності та 

заходів започаткованих 

перетворень у медичній 

сфері в друкованих та 

електронних ЗМІ 

формування 

позитивного 

ставлення 

населення до 

реформ в сфері 

охорони 

здоров’я 

Поновлення медичного 

обладнання 

Протягом 

року 

 

Покращення 

надання медичних 

послуг 

Проведення капітального 

ремонту хірургічного 

відділення та 

рентгенологічних кабінетів  

Прилуцька 

центральна 

районна 

лікарня, 

субєкти 

господарюванн

я 

Покращення 

умов 

перебування 

хворих та умов 

праці медичних 

працівників 

Проведення капітального 

ремонту приміщення 

харчоблоку 

Дотримання 

санітарних норм 

при 

приготуванні їжі 

для хворих 

Реконструкція даху із 

заміною покрівлі 

терапевтичного корпусу 

Протягом 

року 

Прилуцька 

центральна 

районна 

лікарня  

Покращення 

умов 

перебування 

хворих та умов 

праці медичних 

працівників 

Проведення профілактичних 

оглядів населення з метою 

раннього виявлення 

туберкульозу, онкологічних 

захворювань 

 

Протягом 

року 

Прилуцька 

центральна 

районна 

лікарня, 

виконкоми 

сільських, 

селищної ради 

та об'єднаних 

територіальних 

громад 

Зниження рівня 

захворюваності 

на туберкульоз, 

онкологічні 

захворювання 

 

Упорядкування ліжкового 

фонду  відповідно Постанови 

КМУ №1029 від 25.11.2015р. 

«Про затвердження  

нормативу забезпечення  

стаціонарними ліжками  у 

розрахунку на 10  тисяч 

населення» 

Протягом 

року 

Прилуцька 

центральна 

районна 

лікарня  

Приведення 

показника 

забезпечення 

населення 

лікарняними 

ліжками 

відповідно до 

нормативу (на 

10 

тис.населення – 

60 ліжок) 
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Укомплектування вакантних 

посад лікарів  загальної 

практики - сімейної 

медицини 

Протягом 

року 

Комунльне 

некомерційне 

підприємство 

«Центр 

первинної 

медико – 

санітарної 

допомоги» 

Прилуцької 

районної ради 

Покращення 

умов надання 

медичної 

допомоги 

5.4 Продовження роботи по 

покращенню матеріально – 

технічного стану медичних 

закладів первинної ланки 

району. 

Протягом 

року 

 Продовження роботи щодо 

освоєння коштів, які 

виділяються відповідно до 

Урядової програми 

«Доступні ліки» 

Зменшення 

соціальної 

напруги та 

виділення 

безкоштовно 

ліків для хворих 

 

5.5. Освіта 

Основні завдання :розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, 

підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, 

- забезпечення реалізації конституційного права дітей на доступність та 

безоплатність дошкільної освіти шляхом відкриття дитячих садочків, 

додаткових груп; 

- забезпечення рівних стартових умов для майбутніх першокласників 

шляхом задоволення освітніх потреб щодо здобуття дошкільної освіти дітьми   

5-річного віку  
Розділ 

Програми 

Зміст заходу Термін 

виконанн

я 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

5.5. 

Освіта 

 

Капітальний ремонт 

кімнати для облаштування 

внутрішнього туалету в 

Охіньківській ЗОШ І-ІІІ ст. 

в с.Охіньки 

Протягом 

року 

 

Відділ освіти 

райдержадмініст

рації, 

Керівники 

освітніх 

закладів, 

виконкоми 

сільських та 

Ладанської 

селищної рад 

Забезпечення 

належних умов 

для навчання і 

виховання 

Забезпечення 

освітніх закладів 

сучасною 

комп’ютерною 

технікою, 

мультимедійним 

обладнанням, 

використання ІТ -

технологій 

Створення сучасного 

освітнього середовища 

Реконструкція приміщення 

та відкриття закладу 

дошкільної освіти у   с. 

Богданівка 

Виконком 

сільської ради, 

відділ освіти 

РДА 

Збільшення 

охоплення 

дошкільною 

освітою до 60% 

дітей. 

Забезпечення 

рівних стартових 

умов для 

майбутніх 

Максимальне охоплення 

дітей дошкільною освітою. 

Створення умов для 

здобуття якісної дошкільної 

освіти дітьми пятирічного 

Відділ освіти 

райдержадмініст

рації, виконкоми 

сільських, 

Ладанської 
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віку. селищної рад  першокласників. 

Спрямування 

дитини на 

успішну 

адаптацію в 

соціумі, 

формування 

здібностей до 

колективної 

діяльності 

Охоплення навчанням дітей 

шкільного віку 

Відділ освіти 

РДА 

Створення умов 

для здобуття 

освіти особами, в 

тому числі з 

особливими 

освітніми 

потребами, з 

урахуванням 

індивідуальних 

потреб, 

моливостей, 

здібностей та 

інтересів 

Розширення мережі 

інклюзивних класів у 

закладах загальної 

середньої освіти 

 

Реорганізація Рудівської 

ЗОШ І-ІІ ст. в ЗОШ І ст. 

До 01 

вересня 

2019 року 

Відділ освіти 

РДА, 

Прилуцька 

районна рада 

Оптимізація 

мережі світніх 

закладів. 

Дотримання 

жорсткого 

режиму економії 

бюджетних 

коштів 

 Створення оптимальних 

умов для обдарованих дітей 

та молоді,спроможних 

повноцінно реалізуватись в 

житті. Забезпечення 

функціонування закладів 

позашкільної освіти 

Протягом 

року 

 

Відділ освіти 

РДА, керівники 

ЗЗСО,РБШ, 

ДЮСШ 

Розвиток та 

підтримка 

творчих 

здібностей учнів. 

Збереження 

мережі гуртків та 

секцій в закладах 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

 Збереження мережі 

профільного навчання в 

школах району  

Відділ освіти 

РДА, керівники 

ЗЗСО 

Охоплення 

профільним 

навчанням 94% 

учнів 10-11 класів 

 

Забезпечення 

функціонування мережі 

опорних закладів як центрів 

єдиного освітнього 

простору 

Створення умов 

для рівного 

доступу дітей 

відповідного віку 

до якісної 

загальної 
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середньої освіти, 

в тому числі з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Залучення учнів до участі у 

Всеукраїнських проектах та 

конкурсах патріотичного 

спрямування.  Організація 

та проведення дитячо-

юнацької гри «Сокіл» 

(«Джура») 

Відділ освіти 

РДА, керівники 

ЗЗСО 

Формування 

національної 

свідомості 

патріота України 

Виконання Програми 

«Шкільний автобус» на 

2016-2020 роки, придбання 

шкільного автобуса 

Відділ освіти 

РДА, керівники 

ЗЗСО, МНВК 

Забезпечення 

100% підвозу 

учнів, оновлення 

парку шкільних 

автобусів 

Проведення капітального 

ремонту даху будівлі 

Дубовогаївської ЗОШ І- ІІІ 

ст. в с.Дубовий Гай 

Відділ освіти 

РДА, керівник 

ЗОШ 

Забезпечення 

належних умов 

для навчання і 

виховання 

Реалізація районної 

Програми харчування учнів 

в закладах загальної 

середньої освіти та дітей у 

закладі дошкільної освіти 

дошккільної ої освіти 9 рік 

Протягом 

року 

Відділ освіти 

РДА, керівники 

освітніх закладів 

100% охоплення 

дітей 1-4 класів та 

дітей пільгових 

категорій 

безкоштовним 

харчуванням 

 Облаштування газових 

котелень дистанційними 

засобами передачі даних в 

13 закладах загальної 

середньої освіти (ЗЗСО) 

ІІІ 

квартал 

2019 

Відділ освіти 

РДА, керівники 

ЗЗСО 

Дотримання норм 

споживання газу в 

освтніх закладах 

 

5.6. Культура і туризм 

Основні завдання: забезпечення реалізації державної політики у сфері 

культури та мистецтва,  доступності усіх видів культурних послуг і культурної 

діяльності для кожного громадянина, формування гармонійного культурного 

середовища району, збереження та облік пам’яток культурної спадщини, 

популяризація туристично – рекреаційного потенціалу Прилуччини, розвиток 

сільського та фестивального видів туризму, підвищення інформаційних 

можливостей бібліотек, забезпечення доступу користувачів до інформаційних 

ресурсів. 

 

Розділ 

Програ

ми 

Зміст заходу Термін 

виконанн

я 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання 

заходу 
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5.6. 

Культу

ра і 

туризм 

Проведення на належному 

організаційному та творчому 

рівні культурно – 

мистецьких заходів з нагоди 

державних свят, пам’ятних 

дат, ювілеїв, фестивалів та 

конкурсів 

Протягом 

року 

Сектор 

культури, 

туризму і релігії  

райдержадмініст

рації, РБК 

Формування 

гармонійного 

культурного 

середовища, 

збереження, 

розвиток 

національної 

культурної 

спадщини 

Проведення районного 

фестивалю декоративно – 

вжиткового мистецтва 

«Великоднє сяйво» 

ІІ кв. 

 

Сектор 

культури, 

туризму і релігії  

райдержадмініст

рації, РБК,ЦРБ 

Збереження 

національно - 

культурної 

спадщини, 

відродження 

народних 

традицій, 

створення умов 

для задоволення 

культурних 

потреб 

населення, його 

широкого 

доступу до 

культурно-

мистецьких 

надбань 

Продовження капітального 

ремонту будівлі 

Дідовецького районного 

будинку культури 

Протягом 

року 

Сектор 

культури, 

туризму і релігії 

райдержадмініст

рації 

Створення умов 

для задоволення 

культурних 

потреб 

населення, його 

широкого 

доступу до 

культурно-

мистецьких 

надбань 

 

Продовження капітального 

ремонту з переплануванням 

існуючого приміщення 

їдальні під актовий зал 

Ладанської дитячої музичної 

школи в смт. Ладан 

Розвиток бібліотечної 

справи, за рахунок 

поповнення бібліотечних 

фондів  книжковими 

виданнями та періодикою, 

придбання комп’ютерної 

техніки 

Протягом 

року 

Центральна 

районна 

бібліотека 

Забезпечення 

доступу 

користувачів  до 

інформаційних 

можливостей 

бібліотек 

Творчий звіт аматорських 

колективів району 

«Прилуцькі перезвони» та  

в рамках обласного звіту 

ІІ-ІІІ кв. Сектор 

культури, 

туризму і релігії 

райдержадмініст

рації 

Збереження та 

популяризація 

культурної 

спадщини 
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 Відродження Свято – 

Вознесенської церкви в с. 

Радьківка, продовження 

будівництва Свято –

Михайлівської церкви в с. 

Валки та с. Дідівці 

Параскеви Сербської 

Протягом 

року 

Виконкоми 

сільських, 

селищної рад та  

ОТГ 

Оздоровлення 

суспільної 

моралі, 

забезпечення 

благодійної та 

милосердницько

ї роботи 

 

 

5.7. Фізична культура і спорт 

Основні завдання: створення умов для залучення молоді до фізичного 

виховання, пропаганда здорового способу життя,  розширення мережі закладів 

фізичної культури та спорту. 

 
Розділ 

Програм

и 

Зміст заходу Термін 

виконанн

я 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання 

заходу 

5.7. 

Фізична 

культур

а і спорт 

 

Збереження та розвиток 

мережі існуючої ДЮСШ 

Протягом 

року 

вересень 

ІІ-ІІІ кв. 

квітень 

ДЮСШ, 

Відділ освіти 

райдержадмініст

рації 

Підвищення 

рівня 

організації 

масової 

фізкультурно-

оздоровчої, 

спортивної і 

пропагандистсь

кої роботи за 

місцем 

проживання та 

в місцях 

масового 

відпочинку 

населення; 

залучення 25% 

дітей і молоді 

віком 6-18 років 

до занять у 

спортивних 

школах 

 

Використання у повній мірі 

існуючих можливостей 

системи фізичного 

виховання населення і 

покращення її шляхом 

збереження традицій 

фізкультурно-спортивного 

руху. Проведення щорічних 

районних змагань:  

- чемпіонат району з легкої 

атлетики; 

- до Дня фізичної культури 

та спорту; 

-  серед юнацьких команд з 

футболу присвячених 

памяті М.Г.Пилипченка; 

- легкоатлетичний крос на 

призи заслуженого тренера 

України Миколи Зоца 

 Сприяння у відновленні 

волейболу серед населення 

району, організація змагань 

Протягом 

року 

Популяризація 

здорового 

способу життя 
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 Супровід проведення 

капітального ремонту 

Ладанського  будинку 

культури із спортзалом 

Протягом 

року 

Ладанська 

селищна рада, 

ГО 

«ЛАДАН -

СПОРТ» 

Створення 

прийнятних 

умов для 

проведення 

занять спортом. 

Популяризація 

здорового 

способу життя 

серед 

населення, в 

основному 

молоді та 

учнівського 

контингенту 

 

5.8. Розвиток інформаційного простору 

Основні завдання:є гарантування права громадян на своєчасне отримання 

достовірної інформації про діяльність райдржадміністрації, про події та заходи, 

які відбуваються в районі, реалізації держаної політики, забезпечення 

подальшого розвитку інформаційного простору, зміцнення гуманітарної ролі 

книги і читання. 
Розділ 

програми 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання 

програми 

5.8. 

Розвиток 

інформа

ційного 

простору 

 

Постійне висвітлення заходів, 

які проводяться 

райдержадміністрацією та 

органами місцевого 

самоврядування в 

електронних та друкованих 

ЗМІ, соціальних мережах 

 

Протяго

м року 

Відділ 

загальний, 

контролю та 

інформаційної 

діяльності  

апарату 

райдержадмініс

трації 

Якісне 

інформаційне 

забезпечення 

громадян району 

 

 

5.9. Розвиток громадянського суспільства 

Основні завдання: сприяння реалізації статутної діяльності інститутів 

громадянського суспільства району, налагодження системного діалогу органів 

виконавчої влади з громадськістю, підвищення якості підготовки рішень з 

важливих питань державного, регіонального та суспільного життя з 

урахуванням громадської думки. 

 
Розділ 

Програми 

Зміст заходу Термін 

виконанн

я 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

5.9. 

Розвиток 

громадянс

ького 

суспільст

Підтримка роботи 

Громадської ради при 

райдержадміністрації, 

інших консультативно-

дорадчих органів 

Протягом 

року 

Відділ 

загальний, 

контролю та 

інформаційної 

діяльності  

Забезпечення 

повноцінної 

взаємодії по лінії 

«влада-

громадськість», 
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ва Проведення структурними 

підрозділами 

райдержадміністрації  

консультацій з 

громадськістю 

 

Пртягом 

року 

апарату 

райдержадмініст

рації 

 

посилення 

прозорості та 

відкритості у 

діяльності влади, 

сприяння 

проведенню 

громадського 

контролю за 

діяльністю 

органів 

виконавчої влади 

в районі. 

Підвищення 

якості підготовки 

рішень з 

важливих питань 

державного, 

регіонального та 

суспільного 

життя 

Сприяння поширенню в 

районі меценатства та 

волонтерського руху. 

Прийняття участі у 

проведенні щорічного 

обласного конкурсу 

«Благодійник року» імені 

меценатів Тарновських 

Протягом 

року 

Зростання 

престижності 

благодійницької 

діяльності серед 

юридичних та 

фізичних осіб-

підприємців 

району 

 

6. Природокористування та безпека життєдіяльності людини 

6.1. Використання природних ресурсів.  
Основні завдання: раціональне та ефективне використання лісових 

ресурсів, поліпшення якісного складу лісів; раціональне та ефективне 

використання земельних ресурсів, збільшення надходжень до бюджетів усіх 

рівнів від  використання природних ресурсів.  Зменшення негативного впливу 

на довкілля та забезпечення збереження і відтворення природного різноманіття.   

 
Розділ 

Програми 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання 

заходу 
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6.1. 

Використ

ання 

природни

х ресурсів 

 

Здійснення постійного 

контролю щодо порядку 

надання в оренду 

земельних ділянок 

водного фонду (водних 

об’єктів) 

 

Протягом 

року 

Міськрайонне 

Управління у 

Прилуцькому 

районі та м 

Прилуках ГУ 

Держгеокадаст

ру  у 

Чернігівській 

області 

Підвищення 

ефективності 

використання 

водних ресурсів 

Створення лісових 

насаджень на не вкритих 

лісовою рослинністю на 

землях, що вийшли із 

сільгоспвикористання, 

пісках, ярах, балках, 

крутосхилах тощо 

 

ІІ –ІІІ кв. ДП «Прилуцьке 

лісове 

господарство», 

керівники 

сільськогоспод

арських 

підприємств 

Раціональне і 

ефективне 

використання 

лісових ресурсів, 

підвищення 

продуктивності та 

поліпшення 

якісного складу 

лісових 

насаджень 

району, створення 

лісів на 80 га 

Проведення заходів з 

боротьби зі шкідниками 

лісу, рубок формування і 

оздоровлення лісів 

Протягом 

року 

 

Поліпшення 

стану та якісного 

складу лісів 

Проведення робіт з 

озеленення та 

благоустрою територій, 

здійснення реконструкції 

парків та скверів 

населених пунктів 

району 

 

Відділ 

містобудування

, архітектури та 

житлово -  

комунального 

господарства 

райдержадмініс

трації, 

виконкоми 

сільських, 

селищної рад 

Покращення 

стану зелених 

насаджень, 

благоустрій 

населених пунктів 

району та 

санітарної 

очистки території 

району 

Моніторинг потреби та 

стану забезпечення 

твердими видами палива 

населення та бюджетних 

установ 

Відділ 

економіки та 

агропромислов

ого розвитку  

райдержадмініс

трації 

Розробка 

балансового 

розрахункц 

потреби у 

твердому паливі 

на 2019 рік 

 
 

6.2. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна 

безпека 

Основні завдання: Зменшення негативного впливу на довкілля та 

забезпечення збереження і відтворення природного різноманіття. Забезпечення 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Проведення 

попереджувальних заходів у сфері цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки з метою досягнення прийнятного ризику виникнення 
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надзвичайних ситуацій техногенного характеру та зменшення людських та 

матеріальних втрат. 
Розділ 

Програми 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання 

заходу 

6.2 

Охорона 

навколиш

нього 

природног

о 

середовищ

а та 

техногенн

а безпека 

Здійснення контролю за 

утриманням пестицидів 

непридатних до 

використанням 

Протягом 

року 

Відділ 

економіки та 

агропромислов

ого розвитку 

райдержадмініс

трації, 

виконкоми 

сільських, 

селищної рад 

Проведення 

утилізації 84 

тонн пестицидів 

на території 

району 

Проведення 

профілактичної роботи з 

попередження 

виникнення пожеж, 

випадків загибелі та 

травмування людей на 

них, відповідно 

затердженої  районної 

Програми забезпечення 

пожежної безпеки на 

території Прилуцького 

району  на 2016-2020 

роки 

Головний 

спеціаліст 

з питань 

цивільного 

захисту, 

взаємодії з 

правоохоронни

ми органами, 

оборонної і 

мобілізаційної 

роботи  

райдержадмініс

трації, 

Управління 

ДСНС України 

у Чернігівській 

області 

Зменшення 

кількості пожеж, 

випадків загибелі 

та травмування 

людей на них, 

мінімізація 

економічних 

збитків від 

пожеж 

Здійснення контролю за 

ліквідацією місць 

несанкціонованого 

складування відходів, 

попередження їх 

утворювання 

Відділ 

містобудування

, архітектури та 

житлово -  

комунального 

господарства, 

відділ 

економіки та 

агропромислов

ого розвитку 

райдержадмініс

трації. 

Підприємства 

району, 

виконкоми 

сільських, 

селищної рад 

та обєднаних 

територіальних 

громад 

Покращення 

стану 

атмосферного 

повітря 

Здійснення контролю за 

зменшення обсягів 

викидів забруднюючих 

речовин промисловими 

підприємствами району 

шляхом впровадження 

сучасних технологій з 

енерго- та 

ресурсозбереження 
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 Проведення 

профілактично – 

розяснювальної роботи 

серед населення з метою 

попередження 

виникнення пожеж, 

надзвичайних ситуацій 

та подій, випадків 

загибелі та травмування 

людей на них 

Протягом 

року 

Головний 

спеціаліст 

з питань 

цивільного 

захисту, 

взаємодії з 

правоохоронни

ми органами, 

оборонної і 

мобілізаційної 

роботи  

райдержадмініс

трації, 

Управління 

ДСНС України 

у Чернігівській 

області 

Покращення 

стану 

атмосферного 

повітря 

 Утримання захисних 

споруд цивільного 

захисту в готовності до 

використання за 

призначенням 

Прилуцька 

райдержадмініс

трація,сільські 

ради, 

Ладанська 

селищна рада, 

керівники 

підприємств, 

установ та 

організацій 

Забезпечення 

укриття 

населеннята 

працівників від 

небезпечних 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій, а також 

від дії засобів 

ураження в 

особливий період 

 Створення та 

підтримання в постійній 

готовності місцевої 

системи оповіщення 

Прилуцька 

райдержадмініс

трація 

Інформування 

населення щодо 

дій при 

виникненні 

надзвичайних 

ситуацій 

 Створення місцевих і 

обєктових резервів 

матеріально – технічних 

ресурсів для ліквідації 

надзвичайних ситуацій 

та їх наслідків 

Своєчасна 

ліквідація 

надзвичайних 

ситуацій та їх 

наслідків 

 

7. Добровільне об’єднання територіальних громад 

Основні завдання: впровадження реформи децентралізації та сприяння 

добровільному об’єднанню територіальних громад. 

 
Розділ 

Програми 

Зміст заходу Термін 

виконанн

я 

Виконавці Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

7. 

Добровіль

не 

об’єднання 

Забезпечення донесення 

об’єктивної інформації до 

населення про переваги 

добровільного об’єднання 

Протягом 

року 

Структурні 

підрозділи 

райдержадміні

страції 

Передача 

фінансових 

ресурсів та 

зміцнення 
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громадян територіальних громад. 

 

матеріально-

фінансової основи 

органів місцевого 

самоврядування, 

задоволення 

інтересів 

громадян в усіх 

сферах 

життєдіяльності 

на відповідних 

територіях, 

надання 

високоякісних та 

доступних 

публічних послуг 

населенню, 

узгодження 

інтересів держави 

і територіальних 

громад 

Організаційно-методична 

підтримка місцевих рад в 

процесі добровільного 

об’єднання територіальних 

громад. 

Протягом 

року 

Структурні 

підрозділи 

райдержадміні

страції 

Впровадження 

реформ 

децентралізації 

влади 

Надання організаційно-

методологічної, практичної 

допомоги новоствореним 

об’єднаним громадам з 

питань формування 

бюджетного процесу. 

Фінансове 

управління 

райдержадміні

страції 

Належна 

організація 

бюджетного 

процесу, 

оптимальний та 

збалансований 

розподіл 

фінансових 

ресурсів 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

Надання консультативної 

допомоги органам 

місцевого самоврядування 

щодо процесу 

добровільного об‟єднання 

територіальних громад та 

добровільного приєднання 

до об‟єднаних 

територіальних громад.  

 

 

 

 

 

 

Структурні 

підрозділи 

райдержадміні

страції 

Сприяння 

добровільному 

об‟єднанню та 

приєднанню до 

об‟єднаних 

територіальних 

громад. 

Утворення 

спроможних 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

Надання методичної та 

консультативної допомоги 

об'єднаним територіальним 

громадам району щодо 

Підвищення рівня 

інформаційної 

обізнаності ОТГ 
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реалізації ними наданих 

законом повноважень 

місцевого самоврядування 

із земельних питань, а 

також у бюджетній, 

фінансовій, освітній, 

медичній, соціальній та 

інших сферах 

Надання практичної 

допомоги у формуванні 

заявок на проекти, які 

фінансуватимуться за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

формування 

інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад  

Відділ 

економіки та 

агропромисло

вого розвитку  

Модернізація 

інфраструктури 

обєднаних 

територіальних 

громад, введення 

в експлуатацію 

об’єктів 

соціальної сфери, 

забезпечення 

якості надання 

соціальних послуг 

населенню 

об’єднаних 

територіальних 

громад. 

 


