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                                                   Вступ 

Програма економічного і соціального розвитку Прилуцького району на 

2016 рік (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення спільних дій 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо створення умов 

для функціонування економіки та соціальної сфери, вирішення нагальних 

проблем і відновлення макроекономічної стабільності в умовах складної 

суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в країні. 

 

Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про засади державної регіональної політики», 

Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року та 

спрямована на реалізацію загальнодержавних реформ. 

 

Основні показники Програми базуються на намірах господарюючих 

суб’єктів району, пропозиціях структурних підрозділів районної державної 

адміністрації та враховують існуючі тенденції соціально-економічного 

розвитку регіону, поточну економічну ситуацію в країні та на світових ринках. 

 

Реалізація завдань Програми має забезпечити створення платформи для 

відновлення позитивних тенденцій в економіці району, недопущення 

погіршення стану соціального захисту та добробуту населення.  
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1. Аналіз економічного і соціального розвитку району у 2015 році 

та проблеми, що його стримують 

 
Протягом 2015 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 2015 році очікується отримати на 

суму 913,3 млн. грн., що на 14,2 млн. грн. більше відповідного показника 

попереднього року, в тому числі в галузі тваринництва очікується виробити 

продукції на суму 149,08 млн. грн., що на 4,54 млн. грн., більше минулорічного 

показника, продукції рослинництва очікується виробити на суму 764,3 млн. 

грн., що на 9,69 млн. грн. більше минулорічного показника. В 

сільськогосподарських підприємствах очікується виробити валової продукції на 

суму 652,12 млн. грн., що на 19,51 млн. грн. більше минулорічного показника.  

В господарствах населення  очікується виробити валової продукції на суму 

261,25 млн. грн.  

Виробництво валової продукції АПК по сільськогосподарських 

підприємствах Прилуцького району за 9 місяців 2015 року становить 327,67  

млн. грн., тобто на 32,69 млн. грн. менше аналогічного періоду минулого року 

та становить 90,9% очікуваного показника. Продукції тваринництва вироблено 

на суму 57,21 млн. грн., що на 0,14 млн. грн. більше показника 2014 року та 

становить 100,3% очікуваного показника; продукції рослинництва вироблено 

на суму 270,47 млн. грн., що на 32,82 млн. грн. менше минулорічного показника 

та становить 88,6% показника виробництва валової продукції очікуваного 

отримати в 2015 році. 

Станом на 30 жовтня 2015 року намолочено 282,6 тис. тонн зерна з площі 

45,0 тис. га при середній урожайності 62,8 ц/га, в тому числі зернових без 

кукурудзи намолочено 56,9 тис. тонн при урожайності 33,2 ц/га, що нижче 

минулорічного на 6,8 ц/га. Середньорайонна урожайність озимої пшениці 

склала 36,8 ц/га, озимого ячменю – 27,1 ц/га, ярого ячменю – 33,8 ц/га, жита 

19,5 ц/га, вівса 28,4 ц/га, зернобобові 25,9 ц/га.  

Проводиться збирання кукурудзи на зерно, яка підлягає до збирання в 

2015 році на площі 44,6 тис. га. Зібрано качанистої станом на 30 жовтня 2015 

року 27,82 тис. га, або 62,3% площі, що підлягає до збирання. Намолочено 225,7 

тис. тонн при урожайності 81,0 ц/га.  
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Валовий збір зернових та 

зернобобових культур сільгосп-

підприємстввами в 2015 році 

очікується на рівні 371,6 тис. 

тонн у вазі після доробки, при 

очікуваній урожайності 59,2 ц/га. 

Урожайність зернових 

культур в 2010-2014 роках 

наведено на рис.1. 
  

 

 

В районі завершено збирання соняшника та сої. Соняшник зібрано  з 

площі 16,9 тис. га, намолочено 41,5 тис. тонн, при урожайності – 24,5 ц/га. Сої 

зібрано з площі 6,0 тис. га, при урожайності 18,5 ц/га.  

Станом на 30.10.2015 року в районі викопано цукрових буряків з площі 

2,0 тис. га, при загальній площі до збирання 2,6 тис. га. Цукрових буряків 

очікується накопати 97,9 тис. тонн, при середній урожайності 375,0 ц/га.  

Сільськогосподарськими підприємствами району всього  посіяно озимих 

зернових під урожай 2016 року на площі 10,5 тис. га, або 72,4% до прогнозу. 

Озима пшениця на зерно посіяна на площі 8,0 тис. га, жито – 2,5 тис. га. Для 

посіву озимих зернових було використано 52 тони еліти озимої пшениці та 

жита. Посів проведено протруєним насінням з додержанням всіх агротехнічних 

вимог, значна частина площ засіяна насінням не нижче ІІ репродукції. На 1 га 

внесено по 60,0 кг. д.р. мінеральних добрив.  

На даний час здійснюється підготовку площ на зяб, підготовлено 31,0 

тис. га, в тому числі під цукрові буряки урожаю 2016 року 2,5 тис. га., або 

100,0% до прогнозованих обсягів.   

Для проведення  зимівлі тварин на даний час заготовлено: сіна - 1560 

тонн, сінажу - 6950 тонн, силосу - 25579 тонн, соломи - 5705 тонн,  

концентрованих кормів - 19978 тонн (також будуть закуповуватися у вигляді 

комбікормів). На зимовий період галузь тваринництва буде забезпечена 

кормами на 100%, по 30,0 ц. кор. од. на 1 умовну голову, що відповідає по 

зоотехнічним нормам повному і збалансованому забезпеченню тваринництва 

кормами в зимовий період. 

Станом на 01.10.2015 року в сільськогосподарських підприємствах 

району налічується поголів’я: ВРХ 5475 голів (84,2% до програмного показника 

економічного і соціального розвитку), в т. ч. корів – 1990 голів (96,1% до  

програмного показника економічного і соціального розвитку); свиней – 19421 

голів (90,3% до програмного показника економічного і соціального розвитку), 

птиці – 200 голів.  

Успішно виконуються показники виробництва тваринницької продукції.  
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Рис. 1. Урожайність зернових культур в с/г 

підприємствах району, ц/га
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Валове виробництво молока складає 8670,4 тонн, що становить 75,4% 

виконання програмного показника  економічного і соціального розвитку. 
 

 

 

Очікуваний надій молока від 

однієї корови в 2015 по с/г 

підприємствах району очікується 

по 5808 кг, що відповідно 

становитиме 100% виконання 

програми соціально-економічного 

розвитку.  

На рис. 2. показано надій 

молока від 1 корови в 2010-2015 

роках по сільськогосподарських 

підприємствах. 
 

 

 

 

За 9 місяців 2015 року вироблено м’яса 2843 тони, що більше 

минулорічного на 2,3% і становить 81,2% виконання програмного показника 

економічного і соціального розвитку. 

Реалізовано м’яса 1977 тонн, що на 16,2% менше, ніж в аналогічному 

періоді минулого року і становить 79,1% виконання програмного показника 

економічного і соціального розвитку. 

Згідно інформації про стан укладання та виконання договорів оренди 

земельних часток (паїв) на 2015 рік передбачено виплатити 104,17 млн. грн. 

орендної плати. Станом на 1 жовтня 2015 року сплачено орендної плати в сумі 

76,52 млн. грн., що становить 73,5% від нарахованої. 

         Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам сільського 

господарства відсутня. Законодавчо-встановлений мінімум заробітної плати 

забезпечений по всіх активно працюючих підприємствах. За оперативними 

даними станом на 01.10.2015 року середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника сільського господарства з початку року становить 3058,62 

грн., що відповідно на 558,74 грн., або на 22,4% більше аналогічного періоду. 

 

Обсяги промислового виробництва  
Промисловий комплекс району формують 7 підприємств: ТОВ 

«Прилуцький завод «Пожспецмаш», ТОВ ПК  «Пожмашина», ПрАТ 

«Прилуцький птахокомбінат», ПАТ «Линовицький цукровий комбінат 

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

СП «Каштан Петролеум ЛТД», ДП «Прилуцьке лісове господарство» також до 

обсягів промислового виробництва включено обсяги ТОВ «Прилуцький 

хлібодар».  
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Рис. 2. Надій молока на одну корову в с/г 

підприємствах району, кг  



 8 

 

 

Обсяги промислового 

виробництва за підсумками  

січня - вересня 2015 року 

збільшились на 5,5 % проти 

відповідного періоду 2014 року і 

становлять 244,5 млн. грн. 

 

 

 

 

 

   

Збільшення обсягів відбулося за рахунок виробничої діяльності: 

 ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний», ПрАТ «Прилуцький 

птахокомбінат», групи підприємств «Пожспецмаш». 

Падіння обсягів виробництва відслідковується на: 

ТОВ ВКП «Прилуки – Агропереробка»  на 7,8%  внаслідок відсутності 

реалізації продукції на зовнішніх ринках, ДП «Прилуцьке лісове господарство» 

на 16,7%, за рахунок нестачі сировинних ресурсів для переробки, СП 

«Каштан Петролеум ЛТД»  на 6,4% , внаслідок виснаження родовищ. 

        

За січень – вересень  п. р. 

підприємствами  району 

реалізовано промислової  продукції 

на  426,4  млн. грн., що на 41,4%  

більше минулорічного показника. 

Основну частину (99,8%) в 

обсягах реалізації становить 

продукція добувної та переробної 

промисловості, виробництво та 

розподілення газу та води (0,2%) . 

 

 

 

За 9 місяців  2015 року середньомісячна заробітна плата штатних 

працівників промислового комплексу складає 3451,92 грн. За очікуваними 

даними в 2015 році в розвиток промислових підприємств буде вкладено 

інвестицій у сумі 17,0 млн. грн. 

З квітня 2015 року на території району розпочав свою діяльність 

Промисловий комплекс «Пожмашина», ТОВ ВП «Пожспецмаш» та ТОВ «Завод 

«Пожспецмаш» знаходяться в стадії припинення.  
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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 2015 році  очікується  видобуток 

нафти, включаючи газовий конденсат 103,6 тис.тонн, що на 8,8% менше, ніж у 

минулому році. Видобуток газу зменшиться на 35,4% і складе 74,0 млн. куб. 

метрів. 

Сировинна база будівельної галузі представлена Маціївським родовищем 

суглинку (цегельна сировина). В 2014 та 2015 роках ТОВ «Керамік Прилуки» 

не працювало. 

Територія району достатньо покрита лісовими насадженнями. В складі 

лісів високу питому вагу мають насадження дуба та хвойних порід. 

Лісовий фонд знаходиться у користуванні ДП „Прилуцьке лісове 

господарство” (31082,9 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 221 об’єкт торгівлі, 25 об’єктів громадського харчування та одна 

оптово – торгівельна база по продажу горілчаних виробів.  
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 Торгова мережа системи райспоживспілки на сьогоднішній день становить 

17 магазинів. Торгова мережа району в повній мірі насичена основними 

продовольчими товарами. Майже в усіх магазинах працюють відділи по 

продажу господарських товарів. 

Суб’єктами господарювання 

галузі торгівлі забезпечено 

зростання обсягів роздрібного 

товарообігу, який за звітний 

період склав 303,1 млн. грн. (за 

всіма каналами реалізації), що на 

46,1 % більше, ніж за 

аналогічний період минулого 

року.  

Основним колом 

звітуючих підприємств за січень 

– вересень 2015 року реалізовано послуг на суму 26,2 млн. грн. 

 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  2015 року у святкові та вихідні дні 

проведено  105 ярмаркових заходів, де реалізовано продукції власного 

виробництва на суму  1,1 млн. грн., 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 « Проміь». 

В травні місяці в м. Прилуки проводився «Миколин ярмарок», де 

сільськогосподарські та переробні підприємства  взяли участь у продажі 

138,8
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власної продукції, колективи району: у «Святі вареника», виставці-продажі 

книжок, виставці народних умільців молоді та юнацтва. 

Також протягом  2015 року  підприємства приймали участь у проведенні 

ярмарок, а саме: 

 ТОВ « Завод « Пожспецмаш»:  

10-12 лютого  в агропромисловій виставці « Зернові Технології – 2015» (м. 

Київ). В рамках цієї виставки   були представлені: 

    - Бункер – накопичувач  перевантажувальний  БНП – 20;   

    - Причеп – самоскид ПС 1528 нової модифікації.  

 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

07-10 березня  у 4-й Міжнародній виставці «Захист, безпека та авіація» м. 

Багдад, Ірак, де на виставкових стендах була представлена протипожежна, 

сільськогосподарська та спеціалізована техніка. 

        

  03 - 06 червня ТОВ « Завод « Пожспецмаш» та ТОВ «Агрікор-Холдинг» 

приймали участь у ХХУП Міжнародній агропромисловій виставці « АГРО – 

2015» (м. Київ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1-3 жовтня  в національній  агропромисловій  виставці "Агроэкспо 2015"  м. 

Кіровоград; 

 4 квітня 2015 року СТОВ «Цукровик» приймало участь у 

Великодньому ярмарку в м. Чернігів. 

 4 квітня в с. Білорічиця  проведено   Великодній ярмарок. 

 2 травня в с. Яблунівка відбувся  ярмарковий захід до Дня праці. 

 6 травня в с. Дідівці та с. Сухополова відбувся  ярмарковий захід  до  

Дня Перемоги. 
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23 -24 травня Миколин ярмарок у 

м.Прилуки , присвячений  115  

річниці з дня народження 

народного артиста України,  

прилучанина   Миколи  Яковченка. 

 

 

 

 26-27 вересня Воздвиженський ярмарок у м. Прилуки. 

 

Розвиток малого бізнесу.  

Протягом 9 місяців 2015 року зареєстровано 8 суб’єктів підприємницької 

діяльності – юридичних осіб і їх зараз, за винятком фермерських господарств, 

налічується 108. Суб’єктів господарювання – фізичних осіб зареєстровано 68, 

за винятком скасованих, їх кількість становить 667.  

Протягом 1 півріччя п.р. реалізовано продукції економічно активними 

малими підприємствами на 162,7 млн. грн., або 14,3% до загального обсягу 

реалізованої продукції ( по області 20,9%), середніми на 971,7 млн. грн. або 

85,7% ( по області 51,3%). 

Надходження від малих підприємств та фізичних осіб до місцевих 

бюджетів за 1 півріччя 2015 року становили  6,1  млн. грн., питома вага в 

загальних надходженнях 24,7 % по області 24,3%,  за 6 місяців 2014 року  3,7 

млн. грн.  

      Відповідно п.3 ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги», 

роз’ясненням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Щодо 

створення та функціонування центру надання адміністративних послуг» та з 

метою забезпечення зручних, сприятливих умов для отримання 

адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання міста 

Прилуки та Прилуцького району, з 01 березня 2015 року перейменовано Центр 

надання адміністративних послуг міста Прилуки на Міськрайонний Центр 

надання адміністративних послуг Прилуцької міської ради. 

         Розпорядженням райдержадміністрації  від 06 березня 2015 року №76, 

ліквідовано Центр надання адміністративних послуг Прилуцької районної 

державної адміністрації з 10 березня 2015 року,  внаслідок чого реєстрація заяв 

фізичних та юридичних осіб щодо надання адміністративних послуг та 

отримання результату здійснюється Міськрайонним Центром надання 

адміністративних послуг Прилуцької міської ради. 

          

Транспорт та зв’язок.  
Послуги по перевезенню населення надаються 14 приватними 

перевізниками на 29 маршрутах, з 13 укладено договори на перевезення 

пільгової категорії громадян.  
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Продовжує розвиватись комп’ютерний зв’язок. Широко впроваджується 

по району послуга безпарольного доступу до мережі Інтернет, збільшується 

чисельність абонентів. 

Із 32 відділень поштового зв’язку району работа лише 6 відділеннь є 

рентабельною по підсумках за 9 місяців 2015 року. Причиною цього є 

зменшення кількості населення в сільській місцевості, зокрема, пенсіонерів, які 

є основними користувачами поштових послуг на селі. 

Відділеннями поштового зв’язку  району за 9 місяців  отримано доходів 

на суму –  2 284,6 тис.грн., темп росту до попереднього періоду становить –   

103,4 % .  З розрахунку на 1 мешканця надано послуг на суму 66 грн.  

У зв’язку з подорожчанням комунальних послуг держава впроваджує 

адресне надання субсидій для населення, зокрема на селі. На працівників 

пошти покладено важливу міссію: доставити комплекти документів на 

оформлення грошової допомоги, роз’яснити споживачам незрозумілі питання, 

допомогти заповнити заяву та декларацію, зазначити на придбаному конверті 

(за необхідності) адресу відповідного відділення соціального захисту, 

прийняти для відправки поштове відправлення із заповненими бланками. 

Основне завдання поштовиків – залучити якомога більше споживачів для 

оформлення субсидії. Листоношами району було доставлено споживачам 

майже 21,0 тис. комплектів бланків . Наразі триває процес збору заяв у 

сільській місцевості. Органами соціального захисту району отримано через 

пошту 129 листів із заповненими бланками.  

 

Бюджетна політика.  

За підсумками січня-вересня 2015 року дохідна частина бюджету 

району по власних джерелах доходів загального фонду виконана на  39398,2 

тис.грн., що становить 127,7%. У порівнянні  з аналогічним періодом минулого 

року збільшились надходження на 14930,2 тис.грн. або 61%. 

    Перевиконання показників в основному зумовлено сплатою до місцевих 

бюджетів району податку та збору на доходи фізичних осіб в сумі    5219,6 

тис.грн. за здані в  оренду земельні паї, з яких 1052,2 тис.грн. або 20,1% - це 

погашення заборгованості за 2014 рік.  

В зв’язку із змінами в бюджетному  законодавстві розширено дохідну 

базу загального фонду за рахунок єдиного податку на  8145,9 тис.грн., 

акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – на 1061,5 тис.грн. та екологічного -  на 239,2 тис.грн. 

За 9 місяців поточного року виконання затверджених показників дохідної 

частини забезпечили  всі 42  місцевих бюджети.  

За звітний  період  поточного року отримано трансфертів з державного та 

обласного бюджетів 90072,5 тис.грн. або 97,6 %.  

 В структурі доходів загального фонду бюджету району питома вага 

міжбюджетних трансфертів склала  69,6%, власних доходів – 30,4 %.    

 Видатки загального фонду бюджету  за січень - вересень  2015 року 

склали  121964,8 тис.грн. 
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 За економічною структурою видатки (без соціальних субвенцій з 

державного та обласного бюджетів) – 84625,9 тис.грн. використані таким 

чином,  що 94,3% становлять захищені статті, в т.ч.: 

                    -оплата праці з нарахуваннями –  67906,2 тис. грн. (80,2%);                

          -енергоносії –  8377,2 тис.грн. (9,9%). 

 

 На 01 жовтня 2015 року  кредиторська заборгованість по оплаті праці, 

терміни виплати якої пройшли, не допущена. 

 

 За січень – вересень  поточного року установами, що фінансуються з 

місцевих бюджетів, спожито енергоносіїв на загальну суму 8090,7 тис.грн. 

Рівень проплат склав 100%. 

 

Фінансовий стан  господарюючих суб’єктів району. 

         За фінансовими результатами великих та середніх підприємств від 

звичайної діяльності до оподаткування за січень - вересень 2015 року одержали 

збиток (сальдо) у сумі 133,2 млн. грн. (загальна  сума збитків – 135,6 млн. грн., 

прибутків – 2,5 млн. грн.).  Збиток одержали 75,0 % підприємств. 

За результатами року (враховуючи результати діяльності малих підприємств) 

прибутки очікуються в сумі 34,9 млн. грн., а збитки - 168,9 млн. грн., 

фінансовий результат очікується відємний в сумі 133,9 млн.грн., за рахунок 

збиткової діяльності декількох підприємств в сільському господарстві , якими 

сплачується кредит в іноземній валюті, а в зв’язку зі зростанням курсу 

іноземної валюти до гривні, виникла від’ємна курсова різниця, і як наслідок 

сума такої різниці вплинула на фінансовий результат діяльності. 

Питома вага прибутково працюючих підприємств очікується на рівні 

25,0%.  

 

Будівництво та дорожнє господарство. 

Утримання шляхової мережі району проводиться силами філії 

«Прилуцька ДЕД» ДП «Чернігівоблавтодор». 

Проте, для забезпечення виконання повного комплексу робіт філія не має 

достатнього матеріального забезпечення та технічного ресурсу, тому при 

виникненні несприятливих погодних умов залучалась техніка інвесторів, що 

здійснюють діяльність на землях району. 

З початку року експлуатаційне утримання доріг державного, обласного та 

місцевого значення виконано на суму 2,22 млн. грн., з них сплачено – 2,19 млн. 

грн. Проводилась ліквідація ямковості на автошляхах Київ – Суми – Юнакіївка, 

Чернігів – Ніжин – Прилуки, Борзна –Ічня – Прилуки, Прилуки- Манжосівка, 

Боршна-Смош, Прилуки-Дубовий Гай. 

На ремонт доріг комунальної власності з місцевих бюджетів використано  

764 тис. грн. Роботи виконувались на дорогах Дідовецької, Заїздської, 

Сергіївської, Івковецької, Удайцівської, Яблунівської сільських та Ладанської, 

Линовицької, Малодівицької селищних рад. Також для ремонту комунальних 
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доріг в селах Замістя, Стрільники, Лісові Сорочинці, Переволочна залучались 

кошти інвесторів.  

 

Житлове будівництво в районі ведеться за рахунок власних коштів 

населення. За три квартали 2015 року в експлуатацію було введено 6 будинків, 

загальною площею 803  м
2
. Згідно з проведеною інвентаризацією житла, яке 

будується, встановлено, що на даний час в стадії будівництва перебуває 45 

житлових будинків. 

В районі реалізується Програма підтримки індивідуального будівництва 

на селі «Власний дім». З початку року до обласного Фонду відповідно до 

звернень жителів Прилуцького району направлено 5 клопотань щодо виділення 

кредитів на реконструкцію житлових будинків, 1 – на розвиток особистого 

селянського господарства, 2 – на придбання житла і 2 – на будівництво 

індивідуальних будинків.  

За перше півріччя Фондом укладено 2 угоди на суму 300,0 тис. грн., з них 

профінансовано 270 тис. грн. Відповідно до розпоряджень голови 

райдержадміністрації на фінансування заходів районної Програми «Власний 

дім» виділено з районного бюджету 15,0 тис. грн. за рахунок загального фонду і 

15,0 тис. грн. – із спеціального фонду, що передбачалось розписом районного 

бюджету на 2015 рік.  

 

В галузі житлово-комунального господарства основна частина послуг 

надається на території селища Ладан підприємством «Водоканал». 
Підприємством проводиться робота по зменшенню дебіторської заборгованості 

населення та покращенню платіжної дисципліни. З початку року проведено 

коригування тарифу на послуги водопостачання та водовідведення. 

З бюджету селищної ради виділено 400 тис. грн. на виконання 

капітального ремонту даху будинку по вул. Миру, 100 та укріплення схилу біля 

житлових будинків по вул. Миру 73
а
 та 37.  

 

 

 

Інноваційно-інвестиційна 

діяльність.          

                              

 За підсумками 9 місяців 2015 

року підприємствами та 

організаціями району освоєно 49,1 

млн. грн. капітальних інвестицій, 

що на  39,7%  % більше, ніж за 

аналогічний період минулого року.  
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За видами економічної діяльності переважають капітальні вкладення, 

спрямовані у сільське господарство. Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку 

на одиницю населення становить 1350,0 грн.  За очікуваними даними за 2015 

рік підприємствами району буде освоєно 57,6 млн.грн. 

На території району реалізуються значимі інвестиційні проекти: 

 

 

- будівництво тваринницького комплексу по 

вирощуванню і відгодівлі свиней на 800 голів у 

с. Обичів ТОВ «Прилуки - Гарантбуд» (введено 

в експлуатацію); 

 

 

- будівництво ферми великої рогатої худоби на 340 корів безприв`язного 

утримання в с. Білорічиця ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд»; 

- будівництво доїльного залу та двох приміщень для утримання корів, 

будівництво приміщення для утримання маточного поголів’я свиней в с. 

Білорічиця ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд»; 

- будівництво силосів для зберігання зерна в смт. Мала Дівиця ТОВ 

«Ресурс - Агро».  

       - Задекларовано будівництво промислового комплексу по зберіганню та 

переробці сільськогосподарської продукції, будівництво зернового елеватора із 

одночасним зберіганням 100 тис. тонн зернових культур (1 черга) в с. Івківці, 

загальною вартістю 2500,0 млн. грн., реалізація інвестиційного проекту  

запланована на 2016 рік.  На даний час  підписано договір оренди земельної 

ділянки площею 21,0 га в с. Івківці між Чернігівською облдержадміністрацією та  

ТОВ «Олійноекстракційний завод «Прилуки». За даними фіскальної служби з 1 

червня 2015 року до бюджету сільської ради сплачено земельного податку – 5136 

грн. та орендну плату за землю – 116353 грн.  

           
 

Інноваційною діяльністю займаються два 

підприємства: ТОВ ВП «Пожспецмаш» та ТОВ 

«Завод «Пожспецмаш»», якими постійно 

розширюється ринок збуту та освоюються  нові 

види продукції.  

 

 

 

 

В 2014 році освоєно 6 видів              

продукції та реалізовано на 19,5 млн.грн. 

Підприємствами вироблено бункер – накопичувач 

перевантажувач, причеп платформа, причеп 

самоскид, причеп тракторний. 
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Зовнішньоторговельний оборот товарами за 2014 рік становить 

18814,5 тис. дол. США.  

 

Протягом поточного року соціальна політика в районі головним чином 

була спрямована на забезпечення зростання доходів громадян, підвищення 

рівня життя населення, створення нових робочих місць, зменшення напруги на 

ринку праці, повне охоплення малозабезпечених, пільгових  категорій громадян 

передбаченими державою соціальними гарантіями. 

         Порівнюючи з відповідним періодом минулого року, підвищення розміру 

заробітної плати у 2015 році відбулося за всіма видами економічної діяльності.  

          

 

Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника 

району  за січень – вересень 

становила 3136,0 грн. що на 

32,8% більше в порівнянні з 

відповідним періодом минулого 

року, і становить 99,2% 

середньообласного показника.  
 

           

Порівнюючи з відповідним періодом минулого року підвищення розміру 

заробітної плати відбулося за всіма видами економічної діяльності: 
        

  Динаміка росту з/п за всіма видами 

                    економічної діяльності, %. 

 

 у сфері освіти                    -   

на 10,3% (2734,0 грн.); 

 у сфері охорони здоровя  -  

на 22,5% (2283,0 грн.); 

 у сільському господарстві - 

на 27,0% (3178,0 грн.); 

 у державному управлінні  -  

на 16,1% (2371,0 грн.); 

 у промисловості                 -  

на 36,0%  (3440,0 грн.) 

 

Всі економічно-активні підприємства району своєчасно розраховуються із 

найманими працівниками.  

          В районі протягом останніх років відслідковується щорічне  зменшення 

чисельності штатних працівників, зайнятих в усіх галузях народного 

господарства. Так, станом на 01.07.2015 року за статистичними даними 

кількість штатних працівників складає 6100 осіб, що становить лише половину 
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загальної чисельності населення працездатного віку. Мають місце незначні 

коливання чисельності протягом року в зв’язку з  сезонним характером окремих 

виробництв. За очікуваними даними кількість штатних працівників, зайнятих 

економічною діяльністю, до кінця року не перевищить 6000 осіб. 

Протягом  9  місяців  2015 року призначено різних видів соціальної 

допомоги 2534 сім’ям на загальну суму 24,5 млн. грн. Порівнюючи з 

аналогічним періодом минулого року, відмічаємо збільшення кількості 

отримувачів на 21,0%. Сума призначених допомог збільшилась на 2,9%, що 

обумовлено збільшенням розмірів державних соціальних гарантій. 

Всі призначені допомоги виплачуються своєчасно та в повному обсязі. 

Призначено та перераховано субсидії 5095 сім'ям району на загальну 

суму 6,2 млн. грн., що в 3 рази більше по кількості отримувачів, порівнюючи з 

2014 роком і майже в 4 рази  по обсягам виплат в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року. Збільшення кількості одержувачів та суми виплат 

обумовлено збільшенням соціальних стандартів та підвищенням цін та тарифів 

на природній газ, електроенергію та зміною відсотку обов'язкового платежу 

сім'ї, який визначається для кожного домогосподарства індивідуально в 

залежності від сукупного доходу. 

 Протягом 9 місяців  профінансовано пільг по всіх видах послуг з 

урахуванням боргів минулого року в сумі 6,4  млн. грн., що більше 

відповідного періоду 2014 року на 33,3 %.  

 До Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, занесено 

інформацію про 11539 осіб різних категорій, що мають право на пільгове  

забезпечення відповідно  до чинного законодавства. 

Протягом 9 місяців поточного року безкоштовно забезпечені санаторно-

курортними путівками 16 соціально незахищених громадян, 47 громадянам 

даної категорії виплачена компенсація за невикористану путівку на суму 15,1 

тис. грн., 6 осіб з обмеженими фізичними можливостями забезпечені 5 засобами 

реабілітації, в тому числі 3 - отримали інвалідні візки, видано 37 направлень на 

безкоштовне забезпечення протезно-ортопедичними виробами. 

Станом на 01.10.2015 року на обліку в управлінні соціального захисту 

населення перебувало 466 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. Для цієї категорії громадян за звітний період 2015 року нараховано 

різних видів компенсаційних виплат (на харчування, оздоровлення, додаткові 

відпустки, медичне обслуговування та інше) в загальній сумі 433,1 тис. грн., що 

на 4,1% менше відповідного періоду  2014 року. Профінансовано з урахуванням 

заборгованості минулого року 433,4 тис. грн., що менше на 4,9 % ніж у 2014 

році.  

Станом на 1 жовтня в територіальному центрі соціального 

обслуговування перебувало на обліку  2503 особи похилого віку та інваліди, що 

потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них 

2308 осіб (92,2%) перебувають на обслуговуванні у відділеннях територіального 

центру. Так, у відділенні соціально-побутової адаптації перебуває на обліку 

1139 осіб похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями, які 
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отримують соціально-побутові, інформаційні, соціально-медичні та соціально-

педагогічні (психологічні) послуги. 

За дев’ять місяців надано благодійну грошову та натуральну допомогу 

663 особам на загальну суму 34,62 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 146 громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

22 одиноких непрацездатних громадян постійно проживають у 

стаціонарному відділенні територіального центру.  

Аналізуючи стан ринку праці в районі, відмічаємо, що протягом 

поточного року на обліку в міськрайонному центрі зайнятості перебувало 1343 

мешканці району.  

473 особи працевлаштовані за направленням служби зайнятості протягом 

січня-вересня звітного року, що на 5,6% менше ніж у минулому році. Одним із 

напрямків діяльності центру зайнятості  є сприяння у започаткуванні власної 

справи незайнятим громадянам з метою забезпечення їх зайнятості. Протягом 

відповідного періоду цією послугою скористалися 12 безробітних мешканців 

району. 

 Протягом 9 місяців 2015 року за направленням служби зайнятості           

254 особи пройшли професійне навчання та перенавчання, з них переважна 

більшість навчалися за індивідуальними навчальними програмами.  

 

У гуманітарній сфері протягом 2015 року вживалися дієві заходи щодо 

підвищення якості надання освітніх 

послуг, поліпшення організації медичної 

допомоги та покращення її якості і 

підвищення доступності, створювалися 

умови для творчого розвитку особистості 

та культурного рівня громадян. 

  

 

 

 

Дошкільна освіта в районі 

здійснюється в 24 дошкільних 

навчальних закладах, де здобувають 

освіту 729 вихованців, що складає 51% 

від загальної кількості дітей дошкільного 

віку.  

У 2015 році відкрито  дошкільний 

навчальний заклад в с. Замістя (на виконання робіт витрачено  кошти  на суму 

1млн. 377 тис. грн.), відкрито другу додаткову групу на базі діючого ДНЗ 
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«Веселка» Линовицької селищної ради,  завершено реконструкцію частини 

приміщення Рудівської ЗОШ І-ІІ ст. та відкрито ДНЗ «Волошка» в с. Рудівка. 

Функціонує 30 загальноосвітніх навчальних закладів, 2 позашкільні 

заклади: районний Будинок школяра, дитячо – юнацька спортивна школа та 

Малодівицький НВК. 

З урахуванням прогнозованих демографічних змін у 2015 році проведено  

роботу по оптимізації мережі навчальних закладів щодо  ліквідації 

Краслянської ЗОШ І-ІІ ст. та  Переволочнянської ЗОШ І-ІІІ ст., реорганізації  

Великодівицької, Голубівської, Жовтневої та  Обичівської ЗОШ І-ІІ ст.  в ЗОШ 

І ступеня. На засіданні сорок четвертої  сесії Прилуцької районної ради  29 

липня  2015 року  було  прийнято рішення лише про реорганізацію 

Переволочнянської ЗОШ І-ІІІ ст. в ЗОШ І-ІІ ст. та в зв’язку з відсутністю 

контингенту учнів на 1 вересня призупинила діяльність Краслянська ЗОШ І-ІІ 

ст. 

Кількість учнів по району становить 2571 особа. Низька наповнюваність 

класів 12,6 приводить до збільшення витрат на одного учня (1152 грн.).  

Впродовж нового навчального року у районі функціонує п’ять опорних 

шкіл, у яких обладнані сучасні кабінети, 100% учнів цих шкіл охоплені 

профільним навчанням. На базі чотирьох опорних шкіл працюють районні 

позашкільні заклади ДЮСШ, РБШ.  

В шкільних їдальнях харчуються 2571 учень. Гарячим харчуванням 

охоплено 2236 учнів (всі бажаючі), що становить 87,0% від загальної кількості. 

Безкоштовним харчуванням охоплені всі діти пільгових категорій: учні 

початкової ланки (1089 чол.) та 153 дітей пільгових категорій.  

До 17 базових шкіл з 35 населених пунктів організовано регулярний 

підвіз 367 учнів, які проживають за межею пішохідної доступності.   

 

  21 жовтня 2015 року парк 

шкільних автобусів у районі, яких було 13, 

поповнився ще одним, за рахунок коштів 

районного бюджету для перевезення 

школярів з сіл Красляни, Лиски, Рибці до 

Дідівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, закуплено 

шкільний автобус «ЕТАЛОН» 

виробництва ПАТ “Чернігівський 

автозавод”. 

У 16 школах організовано профільне навчання, яким охоплено 91,7% 

старшокласників. В районі діє програма «Забезпечення загальноосвітніх 

навчальних закладів району ліцензійними електронними навчальними засобами 

та мультимедійним обладнанням на 2011-2016 роки». В школах району 

налічується 284 комп’ютери, 24 НКК (10,8 учнів на одне комп’ютеризоване 

місце). До мережі Інтернет підключено всі ЗНЗ та МНВК. Всі навчальні заклади 

району активовані та приєднані до освітньої мережі «Щоденник», впроваджена 

система ІСОУ у всіх ДНЗ та ЗНЗ району. 
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На виконання районної програми «Оздоровлення та відпочинок дітей 

Прилуцького району на 2011-2015 роки «Веселкове літо» відділом освіти, 

керівниками загальноосвітніх навчальних закладів організована належна робота 

по відпочинку 1957(61,7%) від загальної кількості дітей шкільного віку. 

Першочергово оздоровленням та відпочинком в таборах з денним 

перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах були охоплені діти 

соціально-вразливих категорій (509). 

З районного бюджету виділено на організацію харчування дітей в 

пришкільних таборах – 393,4 тис. грн. бюджетних коштів та  залучено 138  тис. 

грн. спонсорських та батьківських коштів.  

Для виконання робіт по підготовці закладів освіти району до роботи в 

новому навчальному році залучено 815,2 тис. грн. 

 
 ДЮСШ -  є центром спортивно-масової роботи з учнівською молоддю 

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

школи. В школі працює  3 відділення: легка атлетика, футбол, боротьба дзюдо. 

Весь навчально-виховний процес здійснюється під керівництвом 16 тренерів-

викладачів( на базі 11 шкіл району). 

Всього в школі займаються обраним видом спорту 374 учні –14,6% від 

усіх учнів району. За минулий навчальний рік підготовлено 2 кандидати у 

майстри спорту України з боротьби дзюдо та  89 спортсменів масових розрядів. 

Вихованці школи прийняли участь близько у 70 змаганнях різного рівня. 

40 учнів ДЮСШ ( 3 групи) оздоровлювались на Чорноморському узбережжі( за 

кошти батьків та спонсорів). 

         Для зміцнення родинних зв’язків та укріплення сімейних традицій, 

формування у родинному колі потреб рухової активності, виховання любові та 

поваги між дітьми та батьками в базових школах проведені свята «Тато, мама, я 

– спортивна сім’я» .  

      Всього у різних заходах, протягом року, прийняло участь більше 2000 учнів. 

 

В районі проживає 5689 осіб  віком до 18 років. 

Створено та постійно поновлюються електронні та паперові банки даних 

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

опинились у складних життєвих обставинах. 

На виконання Закону України „Про охорону дитинства”, указів 

Президента України від 11 липня 2005 року № 1086/2005 „Про першочергові 

заходи щодо захисту прав дітей”, від 04 травня 2007 року № 376 „Про додаткові 

заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей” служба у справах дітей 

райдержадміністрації спільно із працівниками відділу освіти, спеціалістом І 

категорії у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, ПРЦСССДС, 

членами виконавчих комітетів сільських, селищних рад, медичними 

працівниками та оперуповноваженими ВКМСД МВ (з обслуговування м. 

Прилуки та Прилуцького району) УМВС України в Чернігівській області 

щоквартально проводять громадські огляди умов проживання та утримання 
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дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились 

у складних життєвих обставинах. 

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

батьківського піклування. 

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

позбавлених батьківського піклування, у районі проводиться просвітницька 

робота. 

Всього у районі функціонують 17 прийомних сімей, в яких виховуються 

23 дитини, та 2 ДБСТ, у якому перебувають 11 дітей. 

У поточному році усиновлено 4 дітей. 

Під опікою та піклуванням перебувають 56 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 24 дитини – у прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного типу. Сімейними формами виховання охоплено 

91,9% дітей. 

На особливому контролі знаходиться стан утримання, виховання та 

ведення особових справ вихованців КЗ МСЗ «Прилуцький обласний будинок 

дитини „Надія”, Яблунівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст., КЗ 

«Удайцівський навчально-реабілітаційний центр». 

На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації знаходяться 54 

дитини із 19 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Станом на 01.10.2015 року в прилуцькому районі налічується 295 

багатодітних родин в них виховується 1032 дітей. В 36 родинах виховується 5 і 

більше дітей( всього в даних родинах виховується 205 дітей). 

 

          Медичну допомогу мешканцям району надають ЦРЛ, 3 районні лікарні, 7 

лікарських  амбулаторії  та АЗПСМ, 43 ФАПи та ФП.  

       В районі працює  95 лікарів та   280  середніх медичних працівників. 

       Забезпеченість лікарями за 2015 рік становитиме 22,8  на 10 тисяч 

населення. 

 

                                                Очікувані показники: 

  2014 2015 2016 

1. Забезпеченість лікарями на 10 тисяч населення 21,5 22,8 24 

2. Кількість лікарських закладів охорони 

здоров»я (кількість ліжок на 10 тис. 

населення) 

74.5 73.0 68,0 

 

Забезпеченість ліжками в районі станом на 01.10.2015 року становить 

70.9  на 10 тисяч населення. 

Середній термін перебування на лікарському ліжку в поточному році 11.1 днів. 
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                                       Очікувані показники: 

  2014 2015 2016 

1. Робота ліжка (дні) 340 340 340 

2. Середні строки лікування в стаціонарі(дні) 11.1 11,1 11,1 

3. Кількість відвідувань в поліклінічних 

віділеннях (тис.)  

302.3 302 302,0 

4. Кількість відвідувань на 1 жителя 8.2 8,3 7.8 

         У районі працюють 19 лікарів загальної практики сімейної медицини.       

Продовжує функціонувати благодійний фонд «Лікарняна каса», в якому 

налічується 3390 членів, що становить 11% населення району. За рахунок  

лікарняної каси буде проліковано 1000 хворих. Середня вартість лікування 

одного хворого коштує 440 грн. 

 

                                                Очікувані показники: 

  2015 2016 

1. Кількість членів фонду 4000 3900 

2. % населення району, що охоплено членством в 

лікарняній касі 

11,1 11,0 

 

Вартість харчування одного ліжко-дня 5,03 грн., лікування 4,80 грн. 

                                               

                                                Очікувані показники:  

  2015 2016 

1. Витрати медичної субвенції з державного 

бюджету в розрахунку на одного жителя  

636.26 702.28 

2. в тому числі харчування 13.89 18.60 

3. медикаменти 13.74 16.89 

          

 Основна причина, що стримує подальший розвиток медичної галузі в районі 

є недостатнє державне фінансування галузі протягом останніх років. Це 

привело до значного зносу медичного обладнання, санітарного транспорту, 

неможливості придбання сучасного обладнання, впровадження сучасних 

методів діагностики та лікування хворих. 
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На належному організаційному 

та творчому рівні проведено ряд 

культурно-мистецьких заходів  до 

державних та професійних свят, до 

річниці Великої Перемоги. 

Культурне обслуговування в 

районі здійснюють 42 клубних, 42 

бібліотечних заклади та одна музична 

школа в смт. Ладан. 

В районі діє 184 клубних 

формувань, з них 156 аматорських 

колективів художньої самодіяльності.  

 

Бібліотечне обслуговування населення здійснює централізована 

бібліотечна система, що налічує 42 бібліотеки – філіали. При бібліотеках діє 21 

клуб за інтересами. Бібліотечною системою охоплено 37 тис. населення. За 9 

місяців поточного року бібліотеки району придбали 3013 примірників 

літератури (789,4 тис. грн.), з них для дітей та молоді - 372 примірники (6,2 тис. 

грн.).             

За 9 місяців поточного року надано платних послуг на суму 30,5 тис. грн.  

           Проведено косметичний ремонт в 16 клубних закладах та в 

Дідовецькому РБК на суму 71,7 тис.грн.  

Аматорські колективи району є постійними учасниками районних, 

обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів та фестивалів. 

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»); 

- Літературний маршрут «Історія в особах»: «Шевченко на 

Прилуччині», «Великий етнограф М.І. Костомаров», «Яків де Бальмен і творча 

дружба». 

Розроблено інвестиційний проект «Реконструкція садиби Милорадовичів 

в с. Переволочна Прилуцького району під комплексний туристичний центр з 

метою організації дозвілля і відпочинку громадян».  

Розроблений проект «Створення туристично-мистецької агенції 

«Традиція»  розміщено на сайті Всеукраїнського Конкурсу "Найкращі соціальні 

проекти України-2015" в номінації «Підтримка та розвиток громадської 

діяльності».  

Духовні потреби жителів району забезпечують 53 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. 30 жовтня 2015 року відкрито новозбудовану 

церкву Архістратига Михаїла в с.Обичів. Продовжується будівництво Свято – 

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

Активно в районі працюють протестантські громади, найбільша 

чисельність яких зареєстрована в смт. Ладан. Продовжує функціонувати  

жіночий реабілітаційний центр церкви «Спасіння» в с. Стасівщина. Організація 

продовжує роботу, направлену на  профілактику наркоманії та алкоголізму. 
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Інформаційний простір району – це система електронних засобів 

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

інформаційного забезпечення населення.  

Інформаційна політика райдержадміністрації в 2015 році  спрямовувалась 

на задоволення потреб жителів району в інформації про діяльність районної 

державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, якнайширшого 

висвітлення заходів, які проводить райдержадміністрація, її структурні 

підрозділи. 

Протягом року райдержадміністрацією забезпечувалась співпраця з 

комунальним засобом масової інформації - газетою «Прилуччина в новинах, 

подіях, коментарях», співзасновниками якої є райдержадміністрація, районна 

рада та трудовий колектив редакції.  

Газета «Прилуччина» протягом року забезпечувала одноразовий 

тижневий вихід номера  на 16 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». 

На 2015 рік відповідно до районної програми розвитку комунального 

друкованого засобу масової інформації – газети «Прилуччина на період 2012-

2016 років районним бюджетом затверджено обсяг видатків редакції газети в 

сумі 176,5 тис. грн., станом на 01 жовтня поточного року профінансовано 171,5 

тис. грн. 

Системною є робота райдержадміністрації щодо наповнення офіційного 

веб- сайту райдержадміністрації. Станом на 01 жовтня 2015 року на сайті 

райдержадміністрації відкрито 37 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. Протягом року відкриті нові та доповнені рубрики: 

 «Прилуцька ОДФІ інформує», «Прилуцький міськрайонний центр 

зайнятості», «Очищення влади», «Управління ПФУ в м.Прилуках та 

Прилуцькому районі», «Офіс реформ»,  «Містобудування, архітектура та 

житлово-комунальне господарство».  
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Райдержадміністрацією забезпечується доступ до публічної інформації 

відповідно до законодавства України. 

Друковані засоби масової інформації за впливом на формування 

суспільно-політичної думки є одними з найвпливовіших. В 2015 році лідером 

по передплаті в районі є газета «Прилуччина». Тижневий тираж «Прилуччини» 

в другому півріччі 2015 року  становить більше 3,5 тисяч примірників, що   на 

рівні попередніх років,  половина  з них надходить до передплатників району. 

Також високий тираж в районі мають також газети «Гарт», «Вісник Ч», 

«Сільські вісті», «Деснянська правда». Мають своїх прихильників в районі 

газета «По-українськи», місцева «Прилучаночка».   

 

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.  

Райдержадміністрацією проводиться відповідна робота щодо 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики, що має сприяти розвитку громадянського суспільства.  

Починаючи з 2011 року при райдержадміністрації функціонує громадська 

рада, термін каденції якої 2 роки. В 2015 році обрано новий склад громадської 

ради при райдержадміністрації, яка функціонує в складі 17  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 2015 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. 

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації продовжує функціонувати  

рубрика «Консультації з громадськістю». 

 

Використання природних ресурсів 

Головною метою в роботі є раціональне і ефективне використання 

лісових ресурсів, підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу 

лісових насаджень, збільшення лісистості території району. 

У 2015 році в районі проводилась хімічна меліорація ґрунтів (вапнування) 

господарством СТОВ "Цукровик" на площі 710 га, у 2016 році господарством 

СТОВ "Цукровик" планується проводити хімічну меліорацію ґрунтів на площі 

близько 800 га.  

Здійснюється громадський контроль за дотриманням природоохоронного 

законодавства.   

Спільно із засобами масової інформації проводилась роз’яснювальна 

робота серед населення щодо правил поведінки у пожежно-небезпечний період. 
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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».  В березні місяці проведено Всеукраїнська акція 

«Майбутнє лісу – у твоїх руках», у Кам’янському лісництві було посаджено 

шість тисяч саджанців сосни на площі біля двох гектарів. 

Проводився контроль за ефективним використанням пожнивних решток 

на полях району. 

 

Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека 

Головною метою є створення умов для суттєвого зменшення негативного 

впливу економічної та господарської діяльності на стан природних ресурсів 

району та здоров'я населення, зменшення екологічних і техногенних ризиків. 

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 10 несанкціонованих 

сміттєзвалищ, очищено 9,8 тис. кв.м., висаджено 6500 шт. дерев, 230 кущів, 400 

кв.м. квітників  і 100 кв.м. газонів. Під час проведення «Дня довкілля» 

висаджено 7535 шт.дерев і 120 кущів. Під час проведення загальноукраїнської 

акції «Майбутнє лісу в твоїх руках»,висаджено більше 60 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. 

 

Промислова безпека та охорона праці 

Основним завданням у сфері охорони праці та промислової безпеки є 

створення належних безпечних і здорових умов праці на підприємствах, 

зниження виробничого травматизму та професійних захворювань, управління 

ризиками виникнення нещасних випадків та аварій на виробництві і їх 

профілактика. 

З метою висвітлення цінностей дотримання вимог законодавчих та інших 

нормативно-правових актів з охорони праці в районі постійно проводяться 

наради з керівниками сільгосппідприємств та організовуються навчання з 

підвищення рівня знань посадових осіб та спеціалістів, які вирішують питання 

охорони праці та загальнообов’язкового державного соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

Основними питаннями, які виносяться на розгляд є посилення державного 

нагляду за станом промислової безпеки на підприємствах, де зосереджена 

велика кількість об’єктів підвищеної небезпеки, проведення роботодавцями 

профілактичних заходів на об’єктах підвищеної небезпеки, навчання персоналу, 

підвищення ефективності системи управління охороною праці, зокрема 

відповідальність за дотриманням вимог в галузі охорони праці, проведення 
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аналізу виробничого травматизму, підтримання в належному стані документації 

з охорони праці.    

 

Головні проблеми розвитку  економіки і соціальної сфери: 

 недостатній рівень конкурентоспроможності промислової продукції 

внаслідок використання застарілих технологій та зношеного виробничого 

обладнання, що призводить до втрати конкурентних позицій виробників на 

зовнішньому та внутрішньому ринках; 

 втратат традиційних ринків збуту продукції, місцевих 

товаровиробників, зокрема Російської Федерації; 

 обмеження кредитування господарської діяльності та відсутність 

вільних коштів на фінансування інвестиційних проектів; 

 низький рівень родючості для наявних типів ґрунтів та технічного 

оснащення, оновлення сільськогосподарського виробництва, застарілість 

технологій та обладнання; 

 недостатньо розвинена інфраструктура  агропромислового комплексу, 

що призводить до збільшення витрат аграрних підприємств на виробництво, 

транспортування, зберігання тощо; 

 низька привабливість сільської місцевості для потенційних 

працівників, що обумовлене відсутністю належної інфраструктури, умов 

проживання та праці робітників; 

 погіршення кон’юнктури ринку праці, зменшення чисельності 

трудових ресурсів, наявність випадків використання робочої сили без 

належного оформлення трудових відносин з роботодавцем та заборгованості з 

виплати заробітної плати; 

 обмеженість фінансування заходів з поліпшення соціальної, дорожньої 

інфраструктури, технічного переоснащення об’єктів житлово-комунального 

господарства та енергоефективних заходів як за рахунок державного бюджету, 

так і місцевих бюджетів; 

 складна демографічна ситуація та низька щільність населення, що 

призводить до збільшення вартості соціальних послуг понад нормативні 

значення; 

 недостатній рівень забезпечення послугами транспорту та зв’язку, 

зокрема сучасним високошвидкісним та якісним доступом до глобальної 

мережі „Інтернет” у сільських населених пунктах району; 

 зменшення наповнюваності сільських загальноосвітніх навчальних 

закладів, що призводить до збільшення кількості малокомплектних шкіл. 

На вирішення цих та інших проблем спрямовані  основні завдання 

Програми економічного і соціального розвитку району  на 2016 рік. 
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2. Цілі та пріоритети  економічного і соціального розвитку у 2016 році 
 

Головною метою розвитку району у 2016 році визначено покращення 

життєвого рівня населення регіону на основі стабілізації економіки через 

інвестиції в розвиток промислового та агровиробництва, створення 

сприятливого середовища для бізнесу, енергозбереження, підвищення рівня 

соціальних гарантій та поліпшення соціального обслуговування населення. 

 

Пріоритетними завданнями та шляхами досягнення мети будуть:   

 

1. Підвищення конкурентоспроможності району та забезпечення 

стійкого економічного зростання: 

 підвищення рівня інвестиційної та інноваційної спроможності; 

 стабілізація виробництва та поступове його нарощування у 

пріоритетних галузях промисловості, підвищення конкурентоспроможності 

продукції на ринках країн ЄС та інших, диверсифікація експорту; 

 пошук нових ринків збуту промислової та сільськогосподарської 

продукції; 

 дерегуляція підприємницької діяльності та покращення середовища для 

ведення бізнесу;  

 ефективне функціонування споживчого ринку, насичення його 

якісними та безпечними для життя і здоров’я товарами і послугами; 

 впровадження енергозберігаючих заходів, розширення використання 

альтернативних видів палива;  

 розвиток туризму.  

 

2. Розвиток людського потенціалу: 

 продовження системного реформування сфери охорони здоров’я, 

підвищення якості медичного обслуговування;  

 підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до 

них; 

 формування гармонійного культурного середовища через розвиток 

культури і мистецтва; 

 підтримка сімейних цінностей та профілактика соціального сирітства; 

 розвиток фізичної культури і спорту; 

 розвиток інфраструктури населених пунктів, у т.ч. об’єднаних 

територіальних громад; 

 забезпечення екологічної безпеки, раціональне використання природних 

ресурсів району; 

 збільшення рівня зайнятості населення та стимулювання його 

самозайнятості; 
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 збалансованість місцевих бюджетів та ефективне використання 

бюджетних коштів; 

 гарантований соціальний захист жителів району, включаючи внутрішніх 

переселенців та учасників АТО; 

 посилення прозорості та відкритості у діяльності органів влади.  

 

3. Розвиток сільських територій: 

 раціоналізація структури сільськогосподарського виробництва; 

 розвиток виробничої інфраструктури сільського господарства; 

 технологічна модернізація діючих та створення нових підприємств з  

виробництва та переробки сільгосппродукції; 

 поширення сучасних форм кооперації у сільськогосподарському 

виробництві та переробці сільгосппродукції; 

 збільшення самозайнятості сільського населення та підтримка розвитку 

неаграрних видів бізнесу у сільській місцевості. 
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3. Забезпечення макроекономічної стабільності та підвищення 

конкурентоспроможності економіки регіону 

 

      3.1. Податково - бюджетна політика 

      На 2016 рік  обсяг власних доходних джерел передбачається  в сумі  52000 

тис.грн., з них доходи загального фонду  - 48400 тис.грн., спеціального фонду - 

3600 тис.грн. 

Прогнозуються обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету 

до бюджету району : 

базова дотація – 4331,5 тис.грн. яка  має компенсаторний характер та 

забезпечує вирівнювання податкоспроможності бюджету за закріпленими 

доходами (податком та збором на доходи фізичних осіб); 

 освітня субвенція - 34776,9 тис.грн., 

 медична субвенція  - 23360,9 тис.грн.               

 Видаткова частина місцевих бюджетів формується на базі діючого 

Бюджетного кодексу України, виходячи з наявного фінансового ресурсу.  

 При розрахунку видатків враховуються розміри мінімальної заробітної 

плати та  посадового окладу працівника  І тарифного розряду ЄТС, передбачені 

у проекті Державного бюджету України на 2016 рік. 

 На 2016 рік передбачено встановлення мінімальної заробітної плати у 

розмірі: з 01 січня – 1378 гривень,  з 01 травня – 1450 гривень, з 01 грудня –                   

1550 гривень. 

 Для визначення обсягу коштів на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв у 2016 році базові суми коштів планується збільшити в середньому 

на коефіцієнт 1,0824.  

 З врахуванням вищезазначених особливостей загадбний обсяг районного 

бюджету прогнозується в сумі 179015,0 тис.грн. 

 При визначенні обсягу видатків враховано зміни в ціновій політиці щодо 

енергоносіїв, встановлення розміру єдиного соціального  внеску на рівні 22%, 

зміни в політиці соціального захисту населення, зокрема розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування в частині надання пільг. 

 

Головна мета: забезпечення повноти та своєчасності збору платежів до 

Державного і місцевого бюджетів та підвищення ефективності використання 

коштів місцевих бюджетів. 
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виконання 

заходу 

3
.1

. 

П
о

д
а

т
к

о
в

о

-б
ю

д
ж

ет
н

а
 

п
о

л
іт

и
к

а
 Прогнозування та 

аналіз надходжень 

податків і зборів у 

розрізі місцевих 

бюджетів району та 

видів платежів. 

2016 Фінансове 

управління 

райдержадмін

істрації 

Місцеві 

бюджети 

району 

Виконання 

доходної 

частини 

бюджетів 
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Організація та 

управління виконання 

місцевих бюджетів 

району, координація 

діяльності учасників 

бюджетного процесу 

з питань виконання 

бюджету 

2016 Фінансове 

управління 

райдержадмін

істрації, 

сільські, 

селищні ради 

Місцеві 

бюджети 

району 

Дотримання 

бюджетного 

законодавства 

Дотримання вимог 

частини четвертої 

статті 77 Бюджетного 

кодексу України 

щодо врахування  при 

затвердженні 

бюджетів в 

першочерговому 

порядку потреби в 

коштах на оплату 

праці працівників 

бюджетних установ і 

на проведення 

розрахунків за 

електричну та 

теплову енергію, 

водопостачання, 

водовідведення, 

природний газ, які 

споживаються 

бюджетними 

установами 

2016 Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

місцевих 

бюджетів 

району 

Місцеві 

бюджети 

району 

Своєчасність 

виплати 

заробітної плати 

працівникам 

бюджетних 

установ, та 

розрахунків за 

енергоносії 

Проведення 

оптимізації витрат 

шляхом виключення 

непріоритетних та 

неефективних витрат, 

насамперед тих, що 

не забезпечують 

виконання основних 

функцій і завдань 

головних  

розпорядників 

2016 Головні 

розпорядники 

коштів 

місцевих 

бюджетів 

району 

Місцеві 

бюджети 

району 

Економія 

бюджетних 

коштів 

Заходи щодо 

економного та 

раціонального 

споживання 

енергоносіїв 

2016 Головні 

розпорядники 

коштів                                                                                                                           

району 

Місцеві 

бюджети 

району 

Економія 

бюджетних 

коштів 



 34 

Контроль за 

дотриманням 

бюджетного 

законодавства на 

кожній стадії 

бюджетного процесу 

щодо місцевих 

бюджетів. 

2016 Фінансове 

управління 

райдержадмін

істрації, 

сільські, 

селищні ради 

 

 

Місцеві 

бюджети 

району 

Цільове та 

ефективне 

використання 

бюджетних 

коштів 

 

3.2. Розвиток підприємництва  

 

Головна мета: поліпшення бізнес - клімату, створення сприятливих умов 

для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва, забезпечення 

співпраці місцевих органів виконавчої влади та ділових кіл. 

 

№ 

п/п 

Зміст 

заходу 

Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Джерела 

фінансванн

я 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходу 

3
.2

. 
Р

о
зв

и
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о

к
т
о

к
 п
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п

р
и
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н

и
ц
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Забезпечення 

виконання заходів 

районної програми 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва на 

2016 р. 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмін

істрації  

Державний 

та місцеві 

бюджети 

Реалізація 

державної  

політики у сфері 

підприємництва 

Спрямування  коштів 

(10,0тис.грн.) 

районного бюджету 

на  підтримку 

розвитку 

підприємницьких 

структур району  

через співпрацю із 

Чернігівським 

фондом підтримки 

розвитку 

підприємництва. 

Розширення 

діяльності  кредитної 

спілки „Гетьман”. 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмін

істрації, 

кредитна 

спілка 

“Гетьман” 

Місцевий, 

обласний 

бюджети, 

кредитні 

спілки, 

банки 

Спрощення 

доступу 

суб’єктів 

господарювання 

у сфері малого і 

середнього 

підприємництва 

до фінансово - 

кредитних 

ресурсів району 
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Проведення: 

- «Днів юридичної 

допомоги 

підприємцям»; 

- телефонних сеансів 

зв’язку «гаряча лінія» 

для підприємців 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку, 

Прилуцька 

ОДПІ 

Головного 

управління 

ДФС у 

Чернігівській 

області 

Місцевий 

бюджет 

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. 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку, 

виконкоми 

сільських, 

селищних рад 

- Активізація 

розвитку 

сприятливого 

середовища для 

здійснення 

підприємницько

ї діяльності 

Залучення 

представників 

підприємницьких 

структур і 

громадських 

організацій до 

розробки та 

обговорення проектів 

нормативних актів з 

питань 

підприємництва. 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку  

В межах 

кошторису 

виконавців 

Реалізація 

державної 

регуляторної 

політики у сфері 

підприємництва 

Проведення 

Місячника підтримки 

підприємництва до 

Дня підприємця 

(підведення 

підсумків, 

нагородження кращих 

підприємців 

Грамотами 

райдержадміністрації. 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

В межах 

кошторису 

виконавців 

Формування 

бізнес-культури 

у 

підприємницько

му середовищі 

району 

Надання допомоги 

суб’єктам 

підприємницької 

діяльності району  у 

розробці, 

супроводжуванні і 

впровадженні 

інвестиційних 

проектів 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

В межах 

кошторису 

виконавців 

Підвищення 

конкурентоспро

можності  

продукції малих 

і середніх 

підприємств, 

просування 

товаровиробник

ів та суб’єктів 

господарювання 

на ринки збуту 

товарів 
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Залучення суб’єктів 

малого та середнього 

бізнесу до участі в 

тендерах на 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг для 

бюджетних установ 

району. 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

В межах 

кошторису 

виконавців 

Активізація 

участі 

підприємців 

району в 

тендерних 

закупівлях 

Проведення 

семінарів, нарад, кру-

глих столів, зустрічей 

з керівництвом 

органів місцевої 

виконавчої влади і 

місцевого 

самоврядування з 

проблем розвитку 

малого і середнього 

підприємництва 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

В межах 

кошторису 

виконавців 

Налагодження 

партнерських 

відносин між 

владними 

структурами та 

представниками 

бізнесових кіл. 

 
 

3.3 Інвестиційна діяльність та інноваційний розвиток 

Головна мета: 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 2016 році передбачається 

залучити в економіку району капітальних інвестицій в сумі 79,2 млн. грн. 

 

 
№ 

п/п 

Зміст 

заходу 

Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Джерела 

фінансванн

я 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходу 
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Забезпечення 

поширення  серед 

інвесторів 

інформації про 

інвестиційну 

привабливість 

району, 

перспективні 

інвестиційні 

проекти у різних 

галузях економіки 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

Місцевий 

бюджет 

Створення 

сприятливих 

умов для  

діяльності 

інвесторів 
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Організація та 

проведення заходів 

з налагодження 

контактів з 

потенційними 

інвесторами, з 

метою активізації 

інвестиційної 

діяльності та 

презентації 

інвестиційного 

потенціалу району 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку, 

управління 

агропромисло

вого  розвитку 

райдержадмін

істрації 

Кошти 

виконавців 

Усунення 

адміністративни

х перешкод на 

шляху реалізації 

інвестиційних 

проектів 

Забезпечення: 

- конструктивної 

співпраці з 

інвесторами, в разі 

реалізації ними 

пріоритетних для 

району проектів; 

-організація 

адміністративного 

супроводу 

інвестиційних 

проектів: 

- Будівництво 

силосів для 

зберігання зерна в 

с.М.Дівиця ТОВ 

«Ресурс - Агро» 

- Будівництво 

приміщення для  

великої рогатої 

худоби на 340 

корів 

безприв`язного 

утримання в с. 

Білорічиця ТОВ 

«КрокУкрЗалізБуд

» 

 

2016 Структурні 

підрозділи  

райдержадмін

істрації, 

виконкоми 

сільських, 

селищних рад 

Кошти 

інвесторів 

Усунення 

адміністративни

х перешкод на 

шляху реалізації 

інвестиційних 

проектів 

 Забезпечення 

подальшого 

зростання ролі 

машинобудівної 

галузі у 

впровадженні 

нових 

технологічних 

процесів, 

виробництві нових 

видів продукції 

(ТОВ ПК 

«Пожмашина») 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

Кошти 

підприємст

ва 

Впровадження 

перспективних 

інноваційно-

інвестиційних 

проектів, 

реалізація 

інноваційної 

продукції на 

90,0 млн.грн. 
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Головна мета на 2016 рік - 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. 

Інноваційна діяльність в районі буде спрямована на технічне і технологічне 

переозброєння виробництва, подальшу розбудову інноваційної інфраструктури 

в регіоні, розвиток інформаційного забезпечення науково-технічної та 

інноваційної діяльності, залучення малого підприємництва в інноваційну 

сферу, активізацію інвестування новацій. 

          

3.4. Розвиток інфраструктури 

Головна мета: поліпшення та модернізація соціальної, дорожньої 

інфраструктури, забезпечення громадян доступним житлом. 

 
№ 

п/п 

Зміст 

заходу 

Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Джерела 

фінансванн

я 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходу 

3
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Забезпечення 

реалізації проекту 

«Місцевий розвиток, 

орієнтований на 

громаду» в рамках 

програми розвитку 

ООН в Україні, що 

фінансується 

європейською 

комісією 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

Кошти 

проекту 

ПРООН та 

місцевих 

бюджетів  

Підтримка 

сільських 

громад шляхом 

соціальної 

мобілізації та 

впровадження 

громадських 

ініціатив (міні 

проектів) 

Активізація роботи 

щодо участі в 

проектах, які 

здійснюються в 

рамках міжнародної 

технічної допомоги 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку, 

управління 

агропромисло

вого  

розвитку, 

структурні 

підрозділи 

райдержадмін

істрації 

Кошти 

виконавців 

Залучення на 

територію 

району 

фінансових 

ресурсів ЄС 

Відновлення та 

улаштування мережі 

вуличного освітлення 

населених пунків 

району 

2016 Виконкоми 

сільських, 

селищних рад 

Кошти 

виконавців 

Покращення 

стану 

інфраструктури 
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Проведення 

технічного 

переоснащення 

підприємств житлово-

комунальної сфери, в 

тому числі оновити 

технічну базу 

підприємств житлово-

комунального 

господарства через 

участь у обласних 

програмних заходах 

 

2016 Відділ 

містобудуван

ня, 

архітектури 

та житлово – 

комунального 

господарства 

райдержадмін

істрації, 

виконком 

Ладанської 

селищної 

ради 

Кошти 

виконавців 

Створення 

сприятливих 

умов для 

накопичення 

інвестиційних 

ресурсів для 

технічного 

переоснащення 

підприємств 

житлово-

комунального 

господарства та 

розвитку 

комунальної 

інфраструктури 

Сприяння розвитку 

туристичної 

інфраструктури, 

розроблення та 

впровадження нових 

туристичних 

маршрутів з 

урахуванням 

історико-краєзнавчої, 

історико-етнічної та 

іншої тематики з 

метою зростання 

туристичних потоків 

та розвитку 

внутрішнього 

туризму 

 

2016 Відділ 

культури, 

туризму і 

релігій 

райдержадмін

істрації 

Кошти 

виконавців 

Розвиток 

туристично-

рекреаційної 

сфери, 

збереження 

культурної 

спадщини та 

сприяння 

розвитку 

культури і 

мистецтва 

 

3.5. Житлово – комунальне господарство та житлова політика 

Головна мета: забезпечення населення та об’єктів соціальної сфери 

житлово-комунальними послугами належної якості. Політикою в сфері 

житлово-комунального господарства на 2016 рік має бути продовження 

реформування системи надання житлово-комунальних послуг, підвищення їх 

якості та розширення переліку послуг. Створення конкурентного середовища 

на ринку надання послуг. 

 

№ 

п/п 

Зміст 

заходу 

Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Джерела 

фінансванн

я 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходу 
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3
.5

. 
Ж

и
т
л

о
в

о
 –

 к
о
м

у
н

а
л

ь
н

е 
г
о
сп

о
д

а
р

ст
в

о
 т

а
 ж

и
т
л

о
в

а
 п

о
л

іт
и

к
а
 

 

Cтворення умов для 

більш широкого 

залучення населення 

до управління та 

утримання 

житловими 

будинками через 

запровадження 

ОСББ 

2016 Відділ 

містобудуван

ня, 

архітектури 

та житлово – 

комунального 

господарства 

РДА, 

виконком 

Ладанської 

селищної 

ради 

Кошти 

виконавців 

Реформування 

житлово-

комунального 

господарства. 

 

Сприяння розвитку 

конкурентного 

середовища у сфері 

надання житлово-

комунальних послуг 

 

2016 Відділ 

містобудуван

ня, 

архітектури 

та житлово – 

комунального 

господарства 

РДА, 

виконком 

Ладанської 

селищної 

ради 

Державний 

бюджет 

Реконструкція 

існуючої 

котельні №1 в 

смт. Ладан; 

реконструкція 

очисних споруд 

в смт. Ладан. 

 

Впровадження 

енергозберігаючих 

технологій, зниження 

собівартості надання 

житлово-

комунальних послуг, 

своєчасне 

впровадження 

економічно 

обґрунтованих 

тарифів на житлово-

комунальні послуги 

 

2016 Відділ 

містобудуван

ня, 

архітектури 

та житлово – 

комунального 

господарства 

РДА, 

виконком 

Ладанської 

селищної 

ради 

Кошти 

виконавців 

Надання 

високоякісних 

комунальних 

послуг, 

покращення 

роботи 

комунальних 

підприємств 

Сухополовянськ

ої сільської 

ради»АТР - С», 

Ладанської 

селищної ради 

«Водоканал» 

Розширення мережі 

централізованого 

водопостачання в 

населених пунктах 

району 

 

2016 Виконком 

Івковецької 

сільської ради 

Державний 

бюджет 

Буріння 

водозабірних 

свердловин для 

господарсько – 

питного 

водопостачання 

в селі Голубівка 
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 Впровадження 

механізмів державної 

підтримки 

індивідуального 

житлового  

будівництва. 

 

2016 Відділ 

містобудуван

ні, 

архітектури 

та житлово – 

комунального 

господарства 

РДА, 

Кошти 

виконавців 

розширення 

кредитування з 

обласної 

програми  

«Власний дім»; 

введення в дію 

1500 кв. м 

житла 

 

 

3.6. Енергозабезпечення та енергозбереження 

Головна мета: забезпечення стабільного енергозабезпечення, 

підвищення ефективності використання енергоносіїв. 

№ 

п/п 

Зміст 

заходу 

Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Джерела 

фінансванн

я 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходу 

3
.6

. 
Е

н
ер

г
о
за

б
ез

п
еч

ен
н

я
 т

а
 е

н
ер

г
о
зб

ер
еж

ен
н

я
 

 

Активне 

впровадження на 

підприємствах і 

установах 

енергозберігаючих 

технологій та 

устаткування за 

рахунок реноваційної 

складової 

 

2016 Відділ 

містобудуван

ня, 

архітектури 

та житлово – 

комунального 

господарства 

РДА, 

підприємства 

району 

Кошти 

виконавців 

Економне 

споживання 

енергоресурсів 

у бюджетній 

сфері і на 

підприємствах 

району.  

Встановлення 

твердопаливних 

котлів в 

котельні  

Малодівицької 

ЗОШ  I – III ст.. 

 

Впровадження 

енергозберігаючих 

заходів у бюджетній 

сфері. 

 

2016 Відділ 

містобудуван

ня, 

архітектури 

та житлово – 

комунального 

господарства 

РДА, 

керівники 

бюджетних 

установ 

Кошти 

виконавців 
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Проведення 

системного контролю 

за станом розрахунків 

за енергоносії 

 

2016 Відділ 

містобудуван

ня, 

архітектури 

та житлово – 

комунального 

господарства, 

фінансове 

управління 

РДА, органи 

місцевого 

самврядуванн

я 

Кошти 

виконавців 

Забезпечення 

100 % 

розрахунків 

споживачів за 

отримані 

електричну 

енергію та 

природний газ. 

 

 Забезпечення 

інформування органів 

місцевого 

самоврядування, 

громадськості про 

можливість участі у 

грантових програмах 

(проектах) 

міжнародної 

технічної допомоги. 

2016 Відділи 

містобудуван

ня, 

архітектури 

та житлово – 

комунального 

господарства, 

економічного 

розвитку 

райдержадмін

істрації, 

сільські , 

селищні ради 

- Підвищення 

рівня 

інформованості 

та участь у 

конкурсах з 

отримання 

МТД. 

 

3.7. Зовнішньоекономічна діяльність 

Головна мета: сприяння ефективному функціонуванню сфери зовнішніх 

зносин та зовнішньоекономічної діяльності в умовах світових інтеграційних 

процесів. 

№ 

п/п 

Зміст 

заходу 

Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Джерела 

фінансванн

я 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходу 

3
.7

. 

З
о

в
н

іш
н

ь
о

ек
о

н
о

м
іч

н
а

 

д
ія

л
ь

н
іс

т
ь

 
 

Поширення 

експортних 

пропозицій 

господарюючих 

суб’єктів району 

серед представників 

закордонних ділових 

кіл, популяризація 

зовнішньоекономічно

го потенціалу 

підприємств в мережі 

Інтернет 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмін

істрації  

Кошти 

виконавців 

Створення 

позитивного 

міжнародного 

іміджу району 
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Надання потенційним 

експортерам 

інформації про 

можливі ринки збуту 

та про проведення 

спеціалізованих 

міжнародних заходів 

в Україні та  за 

кордоном. 
 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмін

істрації 

Кошти 

виконавців 

 

 

3.8. Управління об’єктами комунальної власності 

Головна мета: Підвищення ефективності фінансово-господарської 

діяльності комунальних підприємств, обсягів виконаних робіт і послуг та 

збільшення відрахувань до бюджетів усіх рівнів. 

 

№ 

п/п 

Зміст 

заходу 

Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Джерела 

фінансванн

я 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходу 

3
.8

. 

У
п

р
а

в
л

ін
н

я
 о

б
’є

к
т
а

м
и

 к
о
м

у
н

а
л

ь
н

о
ї 

в
л

а
сн

о
ст

і 

Удосконалення 

нормативно-правових 

документів з питань 

оренди майна та 

приведення на цій 

основі ставок 

орендних платежів до 

рівня, який 

складається на ринку 

нерухомості 

 

2016 Виконкоми 

сільських, 

селищних рад 

Кошти 

виконавців 

 

 

 

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 

2016 році, 

забезпечення 

процедури їх 

приватизації 

відповідно до вимог 

чинного 

законодавства. 

 

2016 Виконкоми 

сільських, 

селищних рад 

Кошти 

виконавців 
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 Забезпечення ведення 

Реєстру об’єктів 

державної власності 

та державного майна. 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

- Упорядкування 

обліку 

юридичних осіб 

державної 

власності та 

наявного у них 

державного 

майна 

 

          4 . Реальний сектор  економіки 

4.1. Промисловість 
Головна мета: забезпечення стабільної роботи промислових підприємств 

району, збереження їх трудового потенціалу, підвищення конкуренто-

спроможності продукції місцевих виробників.  

№ 

п/п 

Зміст 

заходу 

Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Джерела 

фінансванн

я 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходу 

4
.1

. 

П
р

о
м

и
сл

о
в

іс
т
ь

 

Технічне 

переоснащення та 

модернізація 

підприємств для 

випуску інноваційної 

конкурентоспроможн

ої продукції 

 

2016 Промислові 

підприємства 

Кошти 

виконавців 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення 

ефективності 

функціонування 

промислового 

комплексу. 

Промислової 

продукції буде 

вироблено на 

500,8 млн. грн. 

або 100,1 % , 

реалізація 

продукції 

збільшиться на  

8,8%  

 

Відновлення 

традиційних й 

освоєння нових 

ринків збуту 

2016 Промислові 

підприємства 

Кошти 

виконавців 

Стабільний розвиток 

основних галузей 

харчової 

промисловості та 

забезпечення 

продовольчої безпеки 

регіону 

 

2016 Промислові 

підприємства 

Кошти 

виконавців 

Проведення 

моніторингу 

виконання основних 

показників розвитку 

промислового 

комплексу  

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмін

істрації 
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Розповсюдження 

презентаційних 

матеріалів про 

інвестиційний 

потенціал 

промислового 

комплексу району, 

ділові пропозиції 

суб’єктів 

господарювання 

району, пропозиції 

іноземних фірм про 

налагодження 

зовнішньоекономічног

о співробітництва 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмін

істрації 

Кошти 

виконавців 

Проведення зустрічей 

керівництва 

райдержадміністрації 

з керівниками 

підприємств, 

спрямованих на 

поглиблене вивчення 

ситуації на 

проблемних 

підприємствах, 

надання практичної 

допомоги у вирішенні 

конкретних 

господарських 

питань.  

 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмін

істрації 

- 

 

 

4.2. Аграрний комплекс 

В 2016 році сільськогосподарськими підприємствами прогнозується 

виробити валової сільськогосподарської продукції на суму 696,3 млн.грн., в 

тому числі продукції рослинництва на 621,6 млн.грн. продукції тваринництва 

на суму 74,7 млн.грн. 

Зерна (у вазі після доробки) 382,4 тис.тонн, з урожайністю 59,8 ц/га. 

Валовий збір цукового буряка прогнозується одержати 99,9 тис.тонн, при 

середній урожайності 384,1 ц/га. 

Олійних культур планується посіяти на площі 22,3 тис.га, та отримати 

валовий збір – 54,0 тис.тонн, при урожайності 24,3 ц/га. 

Прогнозні площі під картоплю становитимуть 25 га. під овочі – 5 га, під 

кормові культури - 3,39 тис.га. 

Виробництво молока передбачається довести до 11,5 тис.тонн.  

Виробництво м'яса  становитиме 3,6 тис.тонн. 

Прогнозний обсяг реалізації м'яса худоби  становитиме – 2,6 тис.тонн. 

Поголів'я ВРХ до кінця 2016 року  очікувано становитиме 5250 голів, в 

тому числі корів – 1990 голів, свиней – 19700 голів, птиці – 200 голів. 
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Ріст валової сільськогосподарської продукції по сільськогосподарських 

підприємствах, згідно програми, прогнозується збільшити на  2,6%, в тому 

числі в галузі рослинництва на 2,6%, в галузі тваринництва на 2,2%. 

 

 

№ 

п/п 

Зміст 

заходу 

Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Джерела 

фінансванн

я 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходу 

4
.2

. 
А

г
р

а
р

н
и

й
 к

о
м

п
л

ек
с 

 

Проведення 

технічного 

переоснащення 

агропромислового 

комплексу технікою 

нового покоління. 

 

2016 Управління 

АПР 

райдержадміні

страції, сільсь-

когоспо-

дарські під-

приємства 

Власні 

кошти 

підприємст

в 

Підвищення 

продуктивності 

сільського-

подарських 

машин і 

забезпечення 

виконання 

комплексу 

польових робіт в 

терміни відпо-

відно до агротех-

нічних вимог 

Забезпечення 

повноцінної та 

збалансованої годівлі, 

утримання, відтво-

рення в молочному 

скотарстві з метою 

зростання обсягів 

виробництва молока і 

яловичини 

2016 Управління 

АПР 

райдержадміні

страції, сільсь-

когоспо-

дарські під-

приємства 

Власні 

кошти під-

приємств, 

державні 

субвенції, 

кредити 

банків 

Збільшення 

поголів’я ВРХ, в 

тому числі корів 

та підвищення 

продуктивності в 

молочному 

скотарстві 

Впровадження 

ресурсоощадних 

технологій обробітку 

ґрунту, освоєння 

науково 

обґрунтованих 

сівозмін 

2016 Управління 

АПР 

райдержадміні

страції, сільсь-

когоспо-

дарські під-

приємства 

Власні 

кошти під-

приємств, 

державні 

субвенції, 

кредити 

банків 

Підвищення 

урожайності 

сільського-

подарських 

культур 

 

 

4.3. Транспорт і зв'язок 

 

Головна мета: підвищення безпеки та якості пасажирських 

автоперевезень, забезпечення споживачів високоякісними послугами зв’язку. 
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№ 

п/п 

Зміст 

заходу 

Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Джерела 

фінансванн

я 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходу 

4
.3

. 
Т

р
а

н
сп

о
р

т
 і

 з
в

я
зо

к
 

 

Оновлення 

пасажирського 

рухомого складу 

автоперевізниками та 

використання 

автобусів, 

обладнаних 

відповідними 

пристроями для 

покращення умов 

посадки-висадки осіб 

з обмеженими 

фізичними 

можливостями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

Приватні 

перевізники 

Власні 

кошти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення 

якісного та 

безпечного 

надання послуг 

перевезення 

пасажирів 

автомобільним 

транспортом 

Посилення контролю 

за виконанням 

договірних умов і 

вимог законодавства 

у сфері пасажирських 

автоперевезень, 

перевезень пільгової 

категорії населення 

 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

райдержадміні

страції 

Власні 

кошти 

Активізація роботи 

комісії 

райдержадміністрації 

по контролю за 

здійсненням 

пасажирських 

перевезень. 

 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

управління 

соціального 

захисту 

населення 

райдержадміні

страції 

Власні 

кошти 

Впровадження нових 

технологій та послуг, 

систем мобільного 

зв’язку, 

широкосмугового 

доступу до Інтернету, 

що відповідатимуть 

потребам мешканців 

району   

 

ЦТП -21, 

ЦПЗ - 3 

 

 

Власні 

кошти 

підприємст

в 

Задоволення 

потреб 

населення у 

доступному, 

надійному та 

якісному 

зв’язку, 

розширення 

географії 

покриття 
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Створення 

організаційно-

технічних умов для 

збереження мережі 

об’єктів поштового 

зв’язку та якісного 

надання поштових 

послуг 

ЦТП -21, 

ЦПЗ - 3 

широкосмугови

м Інтернетом. 

Розвиток 

телекомунікацій

них мереж та 

мережі 

поштового 

зв’язку. 

Запровадження 

автоматизованої 

системи 

реєстрації 

пошти. 

 

 

4.4. Споживчий ринок 

Головна мета: 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. 

 

№ 

п/п 

Зміст 

заходу 

Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Джерела 

фінансванн

я 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходу 

  

4
.4

. 
С

п
о

ж
и

в
ч

и
й

 р
и

н
о

к
 

 

Оптимізація наявної 

торговельної мережі 

споживчої кооперації, 

у тому числі за 

рахунок 

перепрофілювання, 

передачі незадіяних 

приміщень в оренду 

суб'єктам 

підприємництва  

 

2016 Прилуцька 

рай спожив 

спілка, відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмін

істрації 

Власні 

кшти 

виконавців 

Продовження 

роботи по 

формуванню 

ефективної 

торговельної 

інфраструктури 

за рахунок 

розвитку 

мережі 

сучасних 

підприємств 

торгівлі 
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Формування 

регіональних запасів 

сільгосппродукції, 

для запобігання 

необґрунтованому 

підвищенню цін на 

продовольчі товари, 

залучення на 

споживчий ринок 

товарних ресурсів 

шляхом проведення 

міських і районних 

ярмарків за участі 

безпосередніх 

товаровиробників 

2016 Промислові, 

сільськогоспо

дарські 

підприємства, 

відділ 

економічного 

розвитку, 

управління 

АПР 

райдержадмін

істрації 

Власні 

кошти 

Забезпечення 

жителів району 

продуктами 

харчування за 

цінами 

виробника 

Сприяння 

максимальному 

насиченню 

споживчого ринку 

району  широким 

асортиментом 

якісних товарів, в 

першу чергу місцевих 

товаровиробників 

2016 Промислові, 

сільськогоспо

дарські 

підприємства, 

відділ 

економічного 

розвитку, 

управління 

АПР 

райдержадмін

істрації 

Власні 

кошти 

підприємст

в 

Забезпечення 

населення 

віддалених та 

малочисельних 

населених 

пунктів 

споживчими 

товарами та 

необхідними 

послугами за 

рахунок 

розширення та 

удосконалення 

практики 

виїзного 

обслуговування 

Проведення 

моніторингу та 

аналізу показників 

обороту роздрібної 

торгівлі району (за 

всіма каналами 

реалізації). 

 

2016  

 

 

 

Відділ 

економічного 

розвитку 

- Забезпечення 

стабільного 

функціонування 

сфери торгівлі 

та послуг, 

досягнення 

товарообігу 

588,1 млн грн., 

ріст на 0,2 % 
Здійснення 

моніторингу цін на 

основні продукти 

харчування 

2016 - 

Підвищення рівня 

інформованості та 

правової обізнаності 

споживачів стосовно 

реалізації і захисту їх 

прав 

2016  Забезпечення 

належного 

захисту прав 

споживачів 
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Сприяння розвитку 

підприємницької 

ініціативи у сфері 

побутового 

обслуговування 

 

2016 

 

Відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмін

істрації, 

міськрайонни

й центр 

зайнятості 

Власні 

кошти 

Підвищення 

якості 

побутового 

обслуговування 

населення 

району. 

 

Забезпечення 

інформування, 

здійснення рекламної 

кампанії щодо 

проведення 

виставково-

ярмаркових заходів 

для залучення 

широкого кола їх 

учасників та 

відвідувачів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Відділ 

економічного 

розвитку, 

управління 

агропромисло

вого розвитку 

райдержадмін

істрації 

Кошти 

виконавців 

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 праці 

та Дня 

Перемоги; 

-Великодній 

ярмарок; 

-
Воздвиженськи

й ярмарок; 

-Святковий 

ярмарок, 

приурочений 

Дню району 
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5. Соціальна і гуманітарна сфери 

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

гендерна політика 

Головна мета: поліпшення демографічної ситуації всебічна підтримка 

дітей та молоді, створення належних умов для забезпечення реалізації права 

кожної дитини на виховання у сім’ї, запобігання поширенню соціального 

сирітства, реалізація державної політики щодо протидії торгівлі людьми, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 
№ 

п/п 

Зміст 

заходу 

Термін 

виконан 

ня 

Виконавці Джерела 

фінансванн

я 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходу 

  

5
.1

. 
Д

ем
о

гр
а
ф

іч
н

а
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и
т
у
а

ц
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п
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т
р
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к
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д

іт
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а
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о
л

о
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д
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н
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п
о

л
іт

и
к

а
 

 

Проведення 

благодійних акцій, 

святкових заходів, 

засідань за «круглим 

столом» для дітей 

соціально 

незахищених 

категорій з нагоди 

відзначення Дня 

захисту дітей (1 

червня); Дня 

усиновлення (30 

вересня); Новорічних 

та Різдвяних свят;  

 

2016 Районний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді, 

служба у 

справах дітей 

райдержадмін

істрації 

Кошти 

виконавців 

Підтримка дітей 

соціально 

незахищених 

категорій, 

підвищення 

поінформованос

ті населення з 

питань захисту 

прав та 

законних 

інтересів дітей, 

зменшення 

рівня дитячої 

бездоглядності 

та 

безпритульності

, інших 

антигромадськи

х проявів серед 

дітей. 

Популяризація та 

підвищення престижу 

сімейних форм 

виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування. 

Проведення конкурсу 

соціальних буклетів 

та плакатів «Моя 

родина» 

 

 

2016 Служба у 

справах дітей, 

Спеціаліст І 

категорії у 

справах сім’ї, 

молоді та 

спорту 

райдержадмін

істрації 

Кошти 

виконавців  

 

 

 

Створення 

належних умов 

для 

забезпечення 
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Виявлення дітей, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, надання 

різних видів 

допомоги 

2016 Служба у 

справах дітей 

райдержадмін

істрації 

- 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 

2016 Служба у 

справах дітей 

рйдержадміні

страції 

 

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  

2016 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 

Проведення 

інформаційно-

профілактичних 

заходів з питань 

збереження 

репродуктивного 

здоров’я, 

популяризації 

здорового способу 

життя, 

відповідального 

батьківства, 

попередження 

сімейного 

неблагополуччя, 

підготовки молоді до 

сімейного життя 

2016 Районний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

- Підготовка 

молоді до 

подружнього 

життя, 

формування 

серед сімей з 

дітьми 

відповідального 

батьківства 
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Надання соціальних 

послуг жінкам, які 

мають намір 

відмовитись від 

новонародженої 

дитини та 

перебувають у 

кризовому стані 

2016 Районний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

- Підготовка 

молоді до 

подружнього 

життя, 

формування 

серед сімей з 

дітьми 

відповідального 

батьківства 

Участь у проведенні 

Всеукраїнської акції 

«16 днів проти 

насильства» 

25 

листопада 

-10 грудня 

Районний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

- Формування 

культури 

ґендерної 

рівності та 

подолання 

стереотипних 

уявлень про 

роль жінки і 

чоловіка 

Реалізація Програми 

оздоровлення та 

відпочинку дітей 

Прилуцького району 

на 2016-2018 роки 

«Веселкове літо»; 

 

2016 Спеціаліст І 

категорії у 

справах сім’ї, 

молоді та 

спорту, відділ 

освіти 

райдержадмін

істрації, ЦРЛ 

Кошти 

виконавців 

. 
Підвищення 

якості надання 

оздоровчих та 

відпочинкових 

послуг дітям, 

оздоровлення 

60% дітей 

шкільного віку 

 

Проведення конкурсу 

соціальних плакатів 

та буклетів «Моє 

майбутнє – здорове 

майбутнє» 

 

2016 

 

 

5.2. Ринок праці та заробітна плата 

 

Головна мета на 2016 рік: підвищення ефективності регулювання ринку 

праці, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, забезпечення 

соціального захисту безробітних, збереження стійкої позитивної динаміки 

зростання розмірів оплати праці. 

 
Розділ 

програми  

(згідно 

орієнтованої 

структури) 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходу 

 

5
.2

. 

Р
и

н
о

к
 

п
р

а
ц

і 
т
а

 

за
р

о
б
іт

н
а

 

п
л

а
т
а
 

 

Проведення 

обстежень з 

питань 

дотримання 

державних 

Протяго

м року 

за 

затвердж

еними 

Управлінн

я 

соціальног

о захисту 

населення 

Державний 

бюджет 

Дотримання 

роботодавця

ми 

законодавст

ва з оплати 
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мінімальних 

гарантій в оплаті 

праці 

графікам

и 

райдержад

міністрації  

праці 

Проведення 

моніторингу стану 

повноти та 

своєчасності 

виплати заробітної 

плати 

Протяго

м року 

Управлінн

я 

соціальног

о захисту 

населення 

райдержад

міністрації 

Державний 

бюджет 

Недопущенн

я 

заборговано

сті із 

виплати 

заробітної 

плати 

Сприяння 

організації 

професійного 

навчання та 

перенавчання на 

виробництві, 

надання 

методичної 

допомоги 

підприємствам в 

організації 

відповідної роботи 

Протяго

м року 

Управлінн

я 

соціальног

о захисту 

населення 

райдержад

міністрації, 

Прилуцьки

й 

міськрайон

ний центр 

зайнятості 

За рахунок 

коштів 

роботодавців, 

державний 

бюджет 

Підвищення 

якості 

робочої сили 

Сприяння 

зростанню 

заробітної плати 

Протяго

м року 

Управлінн

я 

соціальног

о захисту 

населення , 

галузеві 

управління 

та відділи 

райдержад

міністрації 

За рахунок 

коштів 

роботодавців, 

державний 

бюджет 

Зростання 

розміру 

середньої 

заробітної 

плати на 

2,3% до 

3295 грн. 

Сприяння 

укладенню 

колективних 

договорів на 

підприємствах, в 

установах, 

організаціях 

Протяго

м року 

Управлінн

я 

соціальног

о захисту 

населення 

райдержад

міністрації 

Державний 

бюджет 

Соціально-

економічна  

захищеність 

найманих 

працівників 

Проведення 

семінарів-навчань 

для керівників, 

бухгалтерів з 

питань 

дотримання 

законодавства про 

працю 

Щокварт

ально  

Управлінн

я 

соціальног

о захисту 

населення 

райдержад

міністрації 

Державний 

бюджет 

Правова 

обізнаність з 

питань 

трудового 

законодавст

ва  

5
.2
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Надання 

незайнятому 

населенню, яке 

перебуває на 

обліку в центрі 

зайнятості послуг, 

2016 Міськрайо

нний центр 

зайнятості 

ФЗДССУ на 

випадок 

безробіття 

Отримання 

12 

безробітним

и 

одноразової 

виплати 
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спрямованих на 

розвиток 

підприємницьких 

ініціатив та 

самозайнятості 

допомоги по 

безробіттю 

для 

відкриття  

власної 

справи 

Сприяння 

населенню, що 

звертається до 

служби зайнятості 

у пошуках роботи, 

в 

працевлаштуванні 

на вільні та 

новостворені 

робочі місця 

2016 Міськрайо

нний центр 

зайнятості 

ФЗДССУ на 

випадок 

безробіття 

Забезпеченн

я 

працевлашту

вання на 

вільні та 

новостворен

і робочі 

місця 550 

безробітних 

Ведення 

інформаційного 

банку даних щодо 

всіх бажаючих 

навчатися 

інвалідів, 

підвищити 

ефективність 

надання 

профорієнтаційних 

послуг  інвалідам з 

метою їх адаптації 

до умов ринку 

праці та інтеграції 

у суспільство    

2016 Міськрайо

нний центр 

зайнятості, 

управління 

соціальног

о захисту 

населення 

РДА 

ФЗДССУ на 

випадок 

безробіття 

Створення 

сприятливих 

умов щодо 

сприяння 

зайнятості 

інвалідів 

Сприяння 

тимчасовій 

зайнятості та 

фінансовій 

підтримці 

безробітних 

шляхом залучення 

до громадських та 

інших робіт 

тимчасового 

характеру 

2016 Міськрайо

нний центр 

зайнятості, 

виконкоми 

сільських, 

селищних 

рад 

ФЗДССУ на 

випадок 

безробіття, 

бюджетні 

кошти 

сільських. 

селищних рад, 

кошти 

підприємств 

Залучення 

до участі у 

громадських 

та інших 

роботах 

тимчасового 

характеру 

370 

безробітних 

 

5.3. Система соціального захисту та соціального забезпечення 

населення 

Головна мета  на 2016 рік – реалізація конституційних гарантій права 

громадян на соціальний захист, забезпечення адресності та матеріальної 

підтримки незахищених категорій громадян, сімей з дітьми, переселенців, 

дітей-інвалідів, пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

 
Розділ Зміст заходу Термін Виконавці Джерела Очікуваний 
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програми  

(згідно 

орієнтованої 

структури) 

виконанн

я 

фінансуванн

я 

результат 

від 

виконання 

заходу 
5

.3
. 
С

и
ст

ем
а

 с
о
ц

іа
л

ь
н

о
г
о

 з
а
х

и
ст

у
 т

а
 с

о
ц

іа
л

ь
н

о
го

 з
а

б
ез

п
еч

ен
н

я
 н

а
се

л
ен

н
я

. 
Надання адресних 

соціальних виплат 

за єдиною заявою 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

райдержадмі

ністрації 

 

Державний 

та місцевий 

бюджет 

Забезпеченн

я 

матеріальної 

підтримки 

малозахище

них 

категорій 

населення 

Вчасне внесення 

змін до Єдиного 

державного 

автоматизованого 

реєстру 

пільговиків 

Протягом 

року 

Державний 

та місцевий 

бюджет 

Своєчасне та 

в повному 

обсязі 

нарахування 

пільг  

Проведення 

широкої 

інформаційно-

роз'яснювальної 

роботи щодо 

спрощеного 

механізму 

призначення 

субсидій 

Протягом 

року 

Державний 

бюджет 

Забезпеченн

я державних 

соціальних 

гарантій у 

сфері 

житлово-

комунальног

о 

обслуговува

ння 

Забезпечення осіб 

з обмеженими 

фізичними 

можливостями 

засобами 

реабілітації та 

санаторно – 

курортним 

лікуванням 

відповідно до 

програм 

реабілітації 

Протягом 

року 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

райдержадмі

ністрації 

Державний 

бюджет 

Підвищення 

рівня їхньої 

життєдіяльн

ості, 

соціальної 

активності 

громадян 

Забезпечення 

стовідсоткового 

охоплення 

обслуговуванням 

громадян похилого 

віку та інвалідів, 

які потребують 

соціально-

побутової 

допомоги 

Протягом 

року 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

райдержадмі

ністрації 

Державний 

та місцевий 

бюджет 

Соціальна 

підтримка 

громадян, 

які 

перебувають 

у складних 

життєвих 

обставинах 
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5.4. Охорона здоровя 

         Головна мета на 2016 рік – забезпечення доступності і якості медичної 

допомоги, лікування та профілактики захворювань, скорочення захворюваності 

і смертності населення, утвердження здорового способу життя, зміцнення 

матеріальної бази лікарняних закладів, реорганізація медичної гадузі з 

приорітетним напрямком розвитку первинної ланки надання медичної 

допомоги. 
Розділ 

програми  

(згідно 

орієнтова

ної 

структури 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня 

Виконавц

і 

Джерела 

фінансува

ння 

Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

5
.4

. 
О

х
о

р
о

н
а

 з
д

о
р

о
в

'я
 

 

Проведення 

капітального ремонту 

приміщення для 

Ряшківського ФАПу, 

Переволочнянської,  

Яблунівської 

АЗПСМ.(при умові 

участі в проекті 

Європейського Союзу 

та Програми розвитку 

ООН «Місцевий 

розвиток, орієнтований 

на громаду-III») 

2016 Виконком

и 

сільських  

рад 

Головний 

лікар ЦРЛ 

Районний   

бюджет та 

інші 

кошти 

Покращення умов 

перебування та 

обстеження 

хворих та умов 

праці 

медпрацівників. 

Придбання  автоклаву 

для Прилуцької ЦРЛ 

2016 Головний 

лікар ЦРЛ 

Районний  

бюджет 

Забезпечення 

стерильності 

матеріалу, який 

використовується 

для надання 

медичної 

допомоги хворим. 

 

 

5.5. Освіта 

Головна мета: поліпшення функціонування розвитку освіти, підвищення 

її якості і доступності.  
Розд

іл 

прог

рам

и  

 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня 

Виконавці Джерела 

фінансуванн

я 

Очікуваний 

результат від 

виконання 

заходу 

5
.5

. 
О

св
іт

а
 Проведення реконструкції системи 

опалення Малодівицької ЗОШ І-ІІІ 

ст. з встановленням блочно-

модульної котельні з газовими 

модулями нагріву та 

твердопаливними котлами 

Протяго

м року 

Відділ 

освіти 

райдержад

міністрації 

керівник 

ЗНЗ,  

Державний  

та обласний 

бюджет 

Забезпечення 

належних умов 

для навчання і 

виховання 

Реконструкція приміщень з заміною Протяго Відділ Кошти Забезпечення 
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вікон в будівлі Малодівицької ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

м року освіти 

райдержад

міністрації, 

Г.О. 

«Спілка 

членів 

громади 

смт.Мала 

Дівиця» 

проекту 

ПРООН та 

місцевих 

бюджетів 

належних умов 

для навчання і 

виховання 

Реконструкція приміщення та  

відкриття ДНЗ  у   с. Богданівка, 

відкриття ДНЗ  у   с. Погреби 

Протяго

м року 

Виконком 

сільської 

ради, 

відділ 

освіти 

райдержад

міністрації 

Державний 

бюджет, 

інші кошти 

Збільшення 

охоплення 

дошкільною 

освітою до 55% 

дітей 

 

Оптимізація мережі 

загальноосвітніх навчальних 

закладів реорганізація шкіл: 

Обичівської ЗОШ I-II ст. у ЗОШ 1 

ст. 

Рудівської ЗОШ I-II ст. у ЗОШ 1 ст. 

Ліквідація Жовтневої та 

Переволочнянської ЗОШ I-II ст. 

До 01 

вересня 

2016 

року 

Відділ 

освіти 

райдержад

міністрації,

виконкоми 

сільських 

рад  

Районний 

бюджет 

Дотримання 

жорсткого 

режиму економії 

бюджетних 

коштів 

Реалізація районної цільової 

Програми розвитку позашкільної 

освіти та підтримки обдарованої 

молоді 

2016 Відділ 

освіти 

райдержад

міністрації, 

керівники 

ЗНЗ,РБШ, 

ДЮСШ 

Районний 

бюджет, 

спонсорські 

кошти 

Розвиток та 

підтримка 

творчих 

здібностей учнів 

 Розширення мережі профільного 

навчання в школах району 

2106 Відділ 

освіти 

райдержад

міністрації, 

керівники 

НЗ 

районний 

бюджет 

Охоплення 

профільним 

навчанням 92% 

учнів 

Організація підвозу учнів до місць 

навчання і додому 

2106 Відділ 

освіти 

райдержад

міністрації, 

керівники 

ЗНЗ, 

МНВК 

Районний 

бюджет, 

спонсорські 

кошти 

Забезпечення 

100% підвозу 

учнів 

Оздоровлення дітей і підлітків 

району в таборах з денним 

перебуванням 

Влітку 

2016 

року 

Відділ 

освіти 

райдержад

міністрації, 

керівники 

ЗНЗ 

Районний 

бюджет 

 Оздоровлення 

64% дітей  

Організація безкоштовного 

харчування учнів 1-4 класів та дітей 

пільгових категорій 

2016 Відділ 

освіти 

райдержад

Районний 

бюджет 

 

100% охоплення 

дітей 1-4 класів 

та дітей 
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міністрації, 

керівники 

НЗ 

пільгових 

категорій 

безкоштовним 

харчуванням 

 

5.6.Культура і туризм 
Головна мета: забезпечення реалізації державної політики у сфері 

культури та мистецтв,  доступності усіх видів культурних послуг і культурної 

діяльності для кожного громадянина, формування гармонійного культурного 

середовища району. 
 

 
Розділ 

програми 

(згідно 

додатку) 

Зміст заходу Термін 

викона

ння 

виконавці Джерела 

фінансуванн

я 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходу 

5
.6

.К
у
л

ь
т
у

р
а

 і
 т

у
р

и
зм

 

Проведення VI 

фестивалю 

бойових мистецтв 

«Прилуцький 

Герць» та 

фестивалю 

народної 

творчості 

«Відродження». 

ІІІ кв. Відділ 

культури, 

туризму і 

релігії  

райдержадмі

ністрації 

Бюджетні та 

спонсорські 

кошти 

 

 

 

 

Збереження 

національно 

- культурної 

спадщини, 

відродження 

народних 

традицій, 

створення 

умов для 

задоволення 

культурних 

потреб 

населення, 

його 

широкого 

доступу до 

культурно-

мистецьких 

надбань. 

 

 

 

Благоустрій Гаті 

від її історичного 

початку до Свято-

Троїцького 

Густинського 

монастиря 

ІІ-ІІІ 

кв. 

Валківська 

с/р 

Спонсорські 

кошти 

Популяризація 

історико – 

культурного та 

туристичного 

потенціалу 

району. 

Підвищення 

якості надання 

туристичних 

послуг 

 

2016 Відділ 

культури, 

туризму і 

релігії РДА 

Бюджетні та 

спонсорські 

кошти 

Розширення 

асортименту 

послуг, які 

можуть 

надаватися 

туристам 

(майстер-класи з 

2016 Відділ 

культури, 

туризму і 

релігії 

райдержадмі

ністрації, 

виконкоми 

Кошти 

виконавців 
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народно-

прикладного 

мистецтва та 

кулінарії, кінні 

прогулянки 

тощо);  

-відкриття 

туристично – 

інформаційного 

центру на базі 

Прилуцької ЦРБ; 

- відкриття музею 

– світлиці на базі 

Дідовецького РБК; 

- облаштування 

конференц – залу 

в Дідовецькому 

РБК; 

- проведення 

капітального 

ремонту даху 

будівлі з 

улаштування 

вимощення 

Малодівицького 

будинку народної 

творчості з 

виконанням 

обмірних робіт; 

- проведення 

капітального 

ремонту 

прибудови будівлі 

центральної 

районної 
бібліотеки 

сільських, 

селищних 

рад 

Участь закладів 

культури та 

аматорських 

колективів району  

у Миколиному та 

Воздвиженському 

ярмарках м. 

Прилуки 

ІІ-ІІІ 

кв. 

Відділ 

культури, 

туризму і 

релігії 

райдержадмі

ністрації 

Бюджетні та 

спонсорські 

кошти 

 

 Відродження 

Свято – 

Вознесенської 

церкви в 

с.Радьківка, 

продовження 

будівництва Свято 

–Михайлівської 

церкви в с. Валки  

2016 Виконкоми 

сільських, 

селищних 

рад 

Спонсорські 

кошти 

Оздоровленн

я суспільної 

моралі, 

забезпечення 

благодійної 

та 

милосердниц

ької роботи. 
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та с. Дідівці 

Параскеви 

Сербської 

 

5.7. Фізична культура і спорт 

 Головна мета: створення умов для залучення молоді до фізичного 

виховання, пропаганда здорового способу життя,  розширення мережі закладів 

фізичної культури та спорту. 
Розділ 

програми  

(згідно 

орієнтова

ної 

структури

) 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня 

Виконавц

і 

Джерела 

фінансува

ння 

Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

5
.7

. 
Ф

із
и

ч
н

а
 к

у
л

ь
т
у

р
а

 і
 с

п
о

р
т
 

 

Збільшення кількості 

дітей і підлітків, 

залучених до 

систематичних занять 

фізичною культурою і 

спортом у спортивних 

школах, клубах і 

секціях 

2016  

 

 

 

 

Спеціаліс

т у 

справах 

сімї, 

молоді та 

спорту 

райдержа

дмінстрац

ії, 

ДЮСШа 

Районний 

та сільські  

бюджети 

Розширення 

мережі дитячо-

юнацьких 

спортивних 

закладів та 

удосконалення 

системи 

підготовки 

спортивних 

резервів 
Збереження та розвиток 

мережі існуючої 

ДЮСШ та відкриття 

додаткових відділень з 

видів спорту 

2016 

Використання у повній 

мірі існуючих 

можливостей системи 

фізичного виховання 

населення і 

покращення її шляхом 

збереження традицій 

фізкультурно-

спортивного руху  

 

2016 - Підвищення рівня 

організації 

масової 

фізкультурно-

оздоровчої, 

спортивної і 

пропагандистсько

ї роботи за місцем 

проживання та в 

місцях масового 

відпочинку 

населення;  

залучення 25% 

дітей і молоді 

віком 6-18 років 

до занять у 

спортивних 

школах 
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5.8. Розвиток інформаційного простору 

Головна мета: забезпечення подальшого розвитку інформаційного 

простору, забезпечення інформаційної безпеки, підтримка свободи слова, 

відкритості у діяльності райдержадміністрації, забезпечення інформаційних 

потреб населення району та ознайомлення з пріоритетними напрямами 

зовнішньої та внутрішньої політики держави, зміцнення гуманітарної ролі 

книги і читання, забезпечення ефективної комунікації органів влади з 

громадянами. 
Розділ 

програми  

(згідно 

орієнтованої 

структури) 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня 

Виконавц

і 

Джерела 

фінансува

ння 

Очікуваний 

результат від 

виконання 

заходу 

5
.8

. 
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Постійне висвітлення 

заходів, які проводяться 

райдержадміністрацією 

та органами місцевого 

самоврядування в газеті 

«Прилуччина» та на 

сайті 

райдержадміністрації 

 

2016 Відділ 

інформаці

йної 

діяльності 

та 

комунікац

ій з 

громадськ

істю 

райдержа

дміністра

ції 

Районний 

та сільські  

бюджети 

Якісне 

інформаційне 

забезпечення 

громадян 

району  

 

 

        5.9. Розвиток громадянського суспільства 

Головна мета: 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  

(згідно 

орієнтова

ної 

структури

) 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня 

Виконавц

і 

Джерела 

фінансува

ння 

Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

5
.9

. 
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о
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Підтримка роботи 

Громадської ради при 

райдержадміністрації, 

інших консультативно-

дорадчих органів 

 

2016  

 

 

 

 

 

 

Відділ 

інформаці

йної 

- Забезпечення 

повноцінної 

взаємодії по лінії 

«влада-

громадськість», 

посилення 

прозорості та 

відкритості у 

діяльності влади, 

сприяння 

Проведення 

структурними 

підрозділами 

райдержадміністрації  

2016 - 
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консультацій з 

громадськістю 

 

діяльності 

та 

комунікац

ій з 

громадськ

істю, 

структурн

і 

підрозділ

и 

райдержа

дміністра

ції 

 

 

 

 

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  

 

2016 - Зростання 

престижності 

благодійницької 

діяльності серед 

юридичних та 

фізичних осіб-

підприємців 

району. 

 

 

         6. Природокористування та безпека життєдіяльності людини 

         6.1. Використання природних ресурсів 
Головна мета: раціональне та ефективне використання природних 

ресурсів.  

 
Розділ 

програми  

(згідно 

орієнтова

ної 

структури

) 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня 

Виконавц

і 

Джерела 

фінансува

ння 

Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

6
.1

. 
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Здійснення постійного 

контролю щодо 

порядку надання в 

оренду земельних 

ділянок водного фонду 

(водних об’єктів) 

 

2016  

Управлін

ня 

Держгеок

адастру у 

Прилуцьк

ому 

районі 

 

 

Кошти 

виконавці

в 

Підвищення 

ефективності 

використання 

водних ресурсів 

Посилення контролю за 

раціональним 

використанням, 

охороною та 

відтворенням водних 

ресурсів, дотриманням 

водокористувачами 

вимог щодо контролю 

за якістю і кількістю 
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скинутих у водні 

об’єкти зворотних вод і 

забруднення речовин 
 

Створення лісових 

насаджень на не 

вкритих лісовою 

рослинністю землях, 

що вийшли із 

сільгоспвикористання, 

пісках, ярах, балках, 

крутосхилах тощо;  

 

2016 ДП 

«Прилуць

ке лісове 

господарс

тво» 

Кошти 

виконавці

в 

Раціональне і 

ефективне 

використання 

лісових ресурсів, 

підвищення 

продуктивності та 

поліпшення 

якісного складу 

лісових 

насаджень 

району, створення 

лісів на 100 га 

 

Виконання Договору 

про співпрацю щодо 

використання лісових 

ресурсів. 

 

2016  

 

 

 

Відділ 

економічн

ого 

розвитку 

 

Власні 

кошти 

підприємс

тв 

Моніторинг потреби та 

стану забезпечення 

твердими видами 

палива населення та 

бюджетних установ 

2016 Власні 

кошти 

 

Раціональне та 

ефективне 

використання та 

поглиблення 

переробки 

мінерально-

сировинних 

ресурсів району. 

 

Моніторинг стану 

використання 

мінерально-

сировинних ресурсів 

району 

 

2016 - 

 Своєчасний розгляд 

матеріалів 

надрокористувачів 

щодо отримання 

гірничих та земельних 

відводів для розробки 

корисних копалин 

місцевого значення, а 

також погодження 

отримання спеціальних 

дозволів на 

користування надрами 

загальнодержавного 

значення 

2016 Органи 

місцевого 

самовряд

ування, 

райдержа

дміністра

ція 

- 

 

 

Очікувані обсяги видобування 

Корисні копалини 

(всього по області) 

Видобуток 

2014 рік, 

звіт 

2015 рік, 

очік. 

2016 рік, 

прогноз 

Нафта, тис.т 105,0 91,2 68,5 

Конденсат, тис.т 7,7 12,4 6,0 
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Корисні копалини 

(всього по області) 

Видобуток 

2014 рік, 

звіт 

2015 рік, 

очік. 

2016 рік, 

прогноз 

Газ (природний та попутний), млн.м
3
 103,2      63,9 37,0 

Підземні прісні води, тис.м.куб. 3176,3 2953,9 2962,1 

Цегельно – черепична сировина, тис.м
3
 - - - 

 

 

6.2. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна 

безпека 

Головна мета: створення умов для суттєвого зменшення негативного 

впливу економічної та господарської діяльності на стан природних ресурсів 

району та здоров'я населення, зменшення екологічних і техногенних ризиків. 

 
Розділ 

програми  

(згідно 

орієнтова

ної 

структур

и 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня 

Виконавц

і 

Джерела 

фінансува

ння 

Очікуваний 

результат 

від виконання 

заходу 
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Зменшення обсягів 

викидів забруднюючих 

речовин промисловими 

підприємствами району 

шляхом впровадження 

сучасних технологій з 

енерго- та 

ресурсозбереження 

 

2016 Підприєм

ства 

району 

 

 

 

 

Кошти 

виконавці

в 

Покращення 

стану 

атмосферного 

повітря. 

реконструкція 

очисних 

споруд 

зливових вод 

на території 

смт. Ладан. 

Проведення робіт з 

озеленення та 

благоустрою територій, 

капітального ремонту 

зелених насаджень 

вулиць населених 

пунктів району, 

здійснення реконструкції 

парків та скверів 

населених пунктів 

району. 

 

2016 Виконком

и 

сільських, 

селищних 

рад, 

відділ 

містобуду

вання, 

архітекту

ра та 

житлово 

– 

комуналь

ного 

господарс

тва 

райдержа

дміністра

ції 

Кошти 

державно

го та 

місцевих 

бюджетів 

Покращення 

стану зелених 

насаджень, 

благоустрій 

населених 

пунктів 

району. 
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Забезпечення навчання 

керівного складу та 

населення району з 

порядку дій в умовах 

виникнення 

надзвичайних ситуацій 

та основних питань 

цивільного захисту 

2016 Відділ з 

питань 

цивільног

о захисту, 

взаємодії 

з 

правоохо

ронними 

органами, 

оборонної 

і 

мобілізаці

йної 

роботи 

апарату 

райдержа

дміністра

ції, 
Прилуцьк

ий 

міськрайв

ідділ 

УДСНС 

України у 

Чернігівс

ькій 

області, 

виконком

и 

сільських, 

селищних 

рад, СПД 

 Запобігання 

виникненню 

надзвичайних 

ситуацій і 

подій 

техногенного 

та 

природного 

характеру, 

зниження 

негативних 

наслідків у 

разі їх 

виникнення 

 Проведення 

попереджувальних 

заходів у сфері 

цивільного захисту, 

техногенної та пожежної 

безпеки з  метою 

досягнення прийнятих 

рівнів ризику 

виникнення 

надзвичайних ситуацій 

та зменшення людських і 

матеріальних втрат. 

2016 Кошти 

виконавці

в 

 

Забезпечення належного 

функціонування 

місцевих пожежних 

команд смт. Мала 

Дівиця, смт. Линовиця. 

 

2016 Бюджет 

селищних 

рад 

 

Ліквідація місць 

несанкціонованого 

складування відходів, 

попередження їх 

утворювання 

2016 Виконком

и 

сільських. 

селищних 

Рад 

Кошти  

місцевих 

бюджетів 

Покращення 

стану 

благоустрою 

та санітарної 

очистки 

території 

району 
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6. 3. Промислова безпека та охорона праці 

Головна мета: створення належних безпечних і здорових умов праці на 

підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності, зниження 

виробничого травматизму та професійних захворювань в районі. 

 
Розділ 

програми  

(згідно 

орієнтовано

ї структури 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня 

Виконавц

і 

Джерела 

фінансува

ння 

Очікуваний 

результат від 

виконання заходу 

6
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Здійснення постійного 

контролю за 

проведенням атестації 

робочих місць із 

важкими, шкідливими 

умовами праці та 

приведенням їх у 

відповідність до вимог 

нормативних актів про 

охорону праці 

2016 Управлін

ня 

соціально

го захисту 

населення 

райдержа

дміністра

ції 

Кошти 

підприємс

тв 

Створення 

належних 

безпечних умов 

праці та 

поліпшення 

профілактичної 

роботи, 

запобігання 

нещасним 

випадкам, 

зниження рівня 

виробничого 

травматизму 

Посилення державного 

нагляду за станом 

промислової безпеки на 

підприємствах, де 

зосереджена велика 

кількість об’єктів 

підвищеної небезпеки 

2016 Відділенн

я 

виконавчо

ї дирекції 

Фонду 

соціально

го 

страхуван

ня від 

нещасних 

випадків 

на 

виробниц

тві та 

професійн

их 

захворюв

ань в 

м.Прилук

и 

Кошти 

підприємс

тв 

Дотримання 

працівниками трудової 

та виробничої 

дисципліни, вимоги 

безпеки під час 

експлуатації 

обладнання, 

технологічного 

процесу виконання 

робіт, правил 

дорожнього руху 

2016 - 

Посилення контролю за 

станом гігієни та 

безпеки праці на 

підприємствах, 

установах та 

організаціях району, 

незалежно від форми 

власності шляхом 

проведення спільних 

перевірок 

2016 - 

 

 


