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На виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а 

також із метою забезпечення відкритого діалогу між владою та громадою, 

пропонується до розгляду громадськості звіт про роботу міського голови та 

виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради за 2018 рік. 

 

1. ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

Чисельність населення станом на 01.11.2018 року в місті становить 27144 

особи.  

Упродовж 2018 року у місті зареєстровано 408 новонароджених. Упродовж 

січня-жовтня 2018 року померло 404 особи. 

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

2.1. Робота Переяслав-Хмельницької міської ради 

 

До міської ради сьомого скликання згідно виборів обрано 34 депутати, які 

є представниками 8 політичних сил: ПП «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність», ПП «Наш край», ПП «Радикальна партія Олега Ляшко», ПП 

«Всеукраїнська об’єднання «Батьківщина», ПП «Об’єднання «Самопоміч», ПП 

«Всеукраїнська об’єднання «Свобода», ПП «Нові обличчя», ПП «Партія 

простих людей» Сергій Каплін». 

У 2018 році відбулося 22 пленарних засідань сесій Переяслав-

Хмельницької міської ради. Відповідно було прийнято 1257 рішень, з яких 929 

земельні. Даними рішення було схвалено та затверджено низку важливих 

міських програм щодо соціально-гуманітарного, економічного, житлово-

комунального та інших напрямків. 

 

2.2. Робота Виконавчого комітету  

Переяслав-Хмельницької міської ради 

 

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради налічує 22 

особи (хоча загальний кількісний склад становить 23 особи, який затверджений 

рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради). Упродовж 2018 року 

проведено 24 засідання. 

 

№ п/п За звітний період зроблено: 2017 2018 +/- 

1. Всього зареєстровано документів  8381 8386 +5 

Вхідної кореспонденції 3277 3215 -62 

Вихідної кореспонденції 3323 3082 -241 

Доручень міського голови 23 84 +61 
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Упродовж 2018 року в місті проведено наступні громадські слухання: 

1. Звіт міського голови за 2017 рік (лютий-березень 2018 року). 

2. Обговорення проекту бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 

2019 рік (18 грудня 2018 року). 

Також в місті проведено громадські обговорення щодо наміру ТОВ 

«Енергопромислова група «Югенергопромтранс» отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від електростанції на біомасі, яка 

розташована за адресою: вул. Героїв Дніпра, 38 а/1, м. Переяслав-

Хмельницький, Київської області (27 квітня 2018 року). 

При виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради працює 

Громадська рада (голова – Коцур В.В), яка налічує 29 громадських об'єднань. 

Основними завданнями громадської ради є: здійснення громадського контролю 

за діяльністю органів виконавчої влади; сприяння врахуванню органом 

виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації 

державної політики. 

 

2.3. Робота Центру надання адміністративних послуг 

 

У 2018 році, працюючи як інтегрований офіс, центр надання 

адміністративних послуг забезпечував якісний професійний прийом суб’єктів 

звернень, працював на виконання законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги» та інших чинних 

законодавчо-нормативних актів відповідно до компетенції.  

Доповідних, службових записок 195 356 +161 

2. Розпоряджень міського голови 1099 1169 +70 

З них:    

З основної діяльності 257 239 -18 

З адміністративно-господарської 

діяльності 

300 296 -4 

З особового складу 139 162 +23 

Про відпустки 180 207 +27 

Про відрядження 223 265 +42 

3. Проведень засідань виконавчого 

комітету 

23 24 +1 

4. Прийнято рішень виконавчого 

комітету 

Із них: 

464 480 +16 

Із основних питань 216 196 -20 

Житлові 119 76 -43 

Соціального захисту населення 41 73 +32 

Питання архітектури 99 135 +36 

5. Протоколювання апаратних нарад 

міського голови 

51 48 -3 
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У 2018 році ЦНАП розпочав надання паспортних послуг, продовжував 

надання послуг із реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання громадян, 

послуг державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

послуг державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

надання послуг державної реєстрації громадських формувань, послуг місцевого 

самоврядування, розпочав виконання паспортних послуг. 

На виконання Закону України «Про звернення громадян» ЦНАП 

продовжує приймати близько сорока тематичних видів звернень громадян із 

різних особистих питань та питань життєдіяльності міста і його громади. Серед 

тематичних видів звернень найчастіше піднімалися питання земельних 

відносин, соціального захисту, комунального господарства, будівництва та 

ремонту доріг, благоустрою міста, всього 2482 – у 2018, 1682 – у 2017 році. 

Окрім того, з метою забезпечення термінового виконання звернень, центр 

наразі надає близько двадцяти видів довідок громадянам (довідки до 

управління соцзахисту, лікарні, територіального центру обслуговування 

пенсіонерів та інвалідів, до нотаріату, пенсійного фонду, військкомату, 

комунальних служб), всього 11137 – у 2018 році, 4614 – у 2017 році. 

У переліку ЦНАПу в 2018 році надавалось 136 видів адміністративних 

послуг, із них 43 найбільш затребувані та необхідні громадянам, серед яких: 

- послуги реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання особи, 

довідка форми 13 на отримання паспорта (7544 – у 2018 році, 5206 – у 2017 

році); 

- послуги держгеокадастру: державна реєстрація земельної ділянки з 

видачею витягу з Державного земельного кадастру; надання відомостей з 

Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного 

кадастру на земельну ділянку; видача довідки з державної статистичної 

звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, 

землекористувачами, угіддями; видача витягу з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки; видача відомостей з 

документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації 

із землеустрою; внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін 

до них) про земельну ділянку(5368 – у 2018 році, 4876 – у 2017 році); 

- послуги державної реєстрації: державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем; державна 

реєстрація фізичної особи-підприємця; державна реєстрація змін до установчих 

документів юридичної особи та змін до відомостей про фізичну особу-

підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; державна реєстрація 

права власності на земельну ділянку; державна реєстрація похідного речового 

права на нерухоме майно; внесення змін до записів до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно; надання інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно; реєстрація громадських формувань через 

ЦНАП(3011 – у 2018 році, 3290 – у 2017 році); 

- послуги виконавчого комітету у сфері містобудування, архітектури 

та використання земель, з питань комунального майна, служби у справах дітей: 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських 
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будівель і споруд у власність та його затвердження; поновлення договору 

оренди земельної ділянки; видача будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки; дозвіл на розміщення тимчасової споруди (ТС) для провадження 

підприємницької діяльності; дозвіл на переобладнання і перепланування 

жилого будинка (жилого приміщення); надання (продовження) дозволу на 

розташування об’єкта зовнішньої реклами; взяття на облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, зняття з квартирного обліку; надання 

довідки про перебування/неперебування на квартирному обліку; надання 

дозволу на переоформлення договору найму жилих приміщень; приватизація 

державного та комунального житлового фонду, видача свідоцтва про право 

власності на житло; надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого 

майна, право власності на яке або право користування яким мають діти; 

надання рішення щодо реєстрації/перереєстрації місця проживання дитини та 

ін.(1267 – у 2018 році, 1047 – у 2017 році). 

Кількість наданих послуг у 2018 році становить 30809, на 1000 мешканців 

- 1132 послуги (20797 послуг у 2017 році – 758 на 1000 мешканців відповідно). 

Кількість осіб, які скористалися консультаційними послугами ЦНАП у 

2018 році, становить 52375.  

 

2.4. Робота Відділу Державного реєстру виборців 

 

Згідно статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців» відділ 

ведення Реєстру здійснює щомісячні поновлення бази даних на підставі 

відомостей, які подають суб’єкти подання відомостей. 

На підставі подань працівниками відділу внесені наступні зміни до бази 

даних Реєстру: 

1) внесено до Реєстру – 31 запис про громадян, яким виповнилося 18 

років;  

2) змінено прізвища, імена, по батькові – 232 виборцям; 

3) зареєстровано по місту – 1273 виборця;  

4) знято з реєстрації – 1539 виборців; 

5) змінено місце та дату народження – 39 виборцям; 

6) внесено відмітки про недієздатність – 4 виборцям; 

7) внесено відмітки про смерть – 510 виборцям; 

8) громадянство припинено – 1 виборцю; 

9) набуття громадянства – 0 виборців; 

10) проставлено відмітку НСП – 24 виборцям. 

Всього опрацьовано – 3668 рядків відомостей періодичного поновлення. 

Рішенням виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради № 223-13 від 

25.06.2018 року ліквідовано 2 виборчі дільниці, які існували на постійній 

основі №321340 та № 321351, а виборців віднесено до суміжних виборчих 

дільниць: №321339, №321338, №321352, №321354. 

Нині відділ працює відповідно до Постанови ЦВК №253 від 27.12.2018 

року «Про початок виборчого процесу чергових виборів Президента України 31 

березня 2019 року». 
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3. ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ 

 

Упродовж 2018 року зареєстровано 237 звернень громадян на особистому 

прийомі, який проводиться щосереди в Переяслав-Хмельницькій міській раді з 

9.00 по 12.00 годину. У ході зустрічі порушуються питання: соціально-

побутові; житлово-комунальні; благоустрою міста; надання субсидій та 

матеріальної допомоги. 

Під час прийому надаються обґрунтовані роз’яснення, щодо порушених 

питань, більшість із них залишаються на контролі. По деяких із заданих питань 

здійснюються особисті виїзди профільних працівників структурних підрозділів 

виконкому та міської ради за участю відповідних фахівців на місця. 

 

4. БЮДЖЕТ МІСТА  

ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА 2018 РІК 

 

У 2018 році до бюджету міста Переяслава-Хмельницького надійшло 

доходів на суму 343579,28 тис. грн., в тому числі: 

- власні доходи загального фонду 123802,41 тис. грн.; 

- спеціальний фонд 4028,05 тис. грн.; 

- дотації та субвенції з державного бюджету  215748,82 тис. грн. 
 

 

Податок та збір на 
доходи фізичних 

осіб
82222,16
23,93% акцизний податок

10453,34
3,04%

місцеві податки
28923,98

8,42%
плата за надання 
адміністративних 

послуг
1476,50
0,43%

інші надходження 
загального фонду

726,44
0,21%

Субвенції на 
виконання 

державних програм 
соціального захисту

147514,35
42,94%

Освітні субвенції
33123,26

9,64%

дотація на 
здійснення 

переданих з дер. 
бюджету видатків на 
утримання закладів 
освіти та медицини

2386,50
0,69%

Спецфонд (без 
трансфертів)

4028,05
1,17%

медична субвенція
25610,70

7,45%
субвенція на 

здійснення заходів 
щодо соціально-

економічного 
розвитку
5000,00
1,46%

субвенція на 
погашення різниці в 

тарифах 
(спеціальний фонд)

2114,00
0,62%

Доходи міського бюджету  за 2018 рік - 343579,28  тис.грн.
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Власні та закріплені доходи загального фонду міського бюджету у 2018 

році зросли у порівнянні з попереднім роком на 19 відсотків, а в абсолютній 

величині – на 19802,6 тис. грн. Найбільше зростання відбулось за рахунок 

податку та збору з доходів фізичних осіб і пов'язане з ростом мінімальної 

заробітної плати та збільшенням посадових окладів працівників бюджетної 

сфери, ростом заробітної плати по бюджетоутворюючому підприємству міста 

ТОВ «Костал Україна». Крім того, зросли надходження єдиного податку на 

10,57 відсотки за рахунок збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної 

зарплати для І та ІІ групи платників та збільшення обсягів по ІІІ групі. 

Відбулося також збільшення обсягів надходжень акцизного податку в частині 

відшкодування акцизу по нафтопродуктах. 

 
 

 
 

2015 2016 2017 2018

50214,31

74368,10

103999,83

123802,41

Динаміка надходжень власних доходів 

загального фонду, тис.грн.

148,10% 139,84%

119,04%
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Крім видатків на утримання бюджетної сфери міста включно з 

благоустроєм, із міського бюджету профінансовано також видатки розвитку на 

будівництво та капітальний ремонт об’єктів освіти, культури, водомереж, доріг 

міста, придбання спеціальної техніки для комунальних служб на суму 26507,5 

тис. гривень. 

За рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний 

розвиток на суму 5 млн. гривень виконано частину робіт по капітальному 

ремонту даху та утеплення ЗОШ І-ІІІ ст. № 7. 

 

5. ЕКОНОМІКА, ПІДПРИЄМНИЦТВО 

 

5.1. Місцеве виробництво 

 

У місті Переяславі-Хмельницькому виробляється наступна продукція: 

- ТОВ завод металовиробів «Вертикаль» займається виробництвом 

продукції спеціального призначення з техніки безпеки: засоби захисту від 

падіння з висоти; монтерські лази та робоче взуття; текстильні вантажні стропи; 

засоби захисту рук, очей та обличчя; робоче взуття; рюкзаки та сумки для 

інструменту та обладнання. 

- Корпорація «Елтекс» займається виробництвом швейних жіночих 

виробів, а саме: пальто та полупальто, куртки; костюми брючні та юбочні; 

спідниці; жакети та блузочні жакети. 

- ДП «Фабрика ім. Богдана Хмельницького» ВАТ «Укрхудожпром» 

виробляє різноманітні вироби машинної та ручної вишивки, художнього 

ткацтва. Це – вишиті жіночі, чоловічі та дитячі сорочки і блузи, різноманітні 

рушники, скатертини, серветки, постільна білизна, знамениті плахові вироби. 

- ТОВ «Костал Україна» займається виробництвом автомобільних 

електричних систем (перемикачі склопідйомників, перемикачі положення 

сидіння, перемикачі центральної консолі та інші). 

- ТОВ «Переяслав-Молпродукт» – сучасне підприємство з переробки 

молока (різноманітні молочні вироби). 

- ТОВ «МИЗА» займається виробництвом хлібобулочних виробів. 

- ТОВ «НУС» займається пошиттям верхнього одягу. 

- КП «Переяслав-Хмельницький цегельний завод» – виробництво 

цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини. 

Згідно останніх статистичних даних обсяг реалізованої промислової 

продукції за січень-листопад 2018 року склав 1182339, 6 тис. грн. (без ПДВ). 

 

5.2. Підприємництво 

 

Структура підприємництва міста Переяслава-Хмельницького 

представлена: 426 суб’єктами малого підприємництва та мікропідприємництва, 

а також 1447 фізичними особами-підприємцями. Переважна більшість суб’єктів 

господарювання міста задіяна у сфері торгівлі (29%), на другому місці – 

виробництво (13,5%), надання різноманітних побутових послуг (12,9%), 

будівельна діяльність (11,4%), решта займаються ремонтом автомобілів та 

побутових приладів, надають послуги транспорту і зв’язку, здійснюють 

http://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.26.40.0
http://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.26.40.0
http://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.26.40.0
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операції з нерухомістю, працюють у сфері права, бухгалтерського обліку, 

задіяні в готельно-ресторанному бізнесі, сільському господарстві. 

У 2018 році розпочали роботу 22 нових суб’єкта підприємництва 

(юридичних осіб), завдяки чому були створені нові робочі місця. За сприяння 

служби зайнятості 2 безробітних громадян отримали одноразову виплату 

допомоги на започаткування та розвиток підприємницької діяльності, що, в 

свою чергу, також дозволило створити нові робочі місця. Ще одним 

стимулюючим фактором для офіційного працевлаштування робітників є 

компенсація роботодавцю єдиного внеску, завдяки чому упродовж 2018 року 3 

суб’єкта господарювання працевлаштували 7 осіб на новостворені робочі місця. 

Із суб’єктами підприємницької діяльності упродовж року проводилися 

наради та зустрічі з питань: благоустрою міста, ліквідації заборгованості з 

виплати заробітної плати та податкових платежів, легалізації найманої праці, 

організації торгівлі на території пляжу в літній період та інших. Були здійснені 

виїзні комісії з метою: обстеження закладів ресторанного господарства на 

предмет дотримання ними санітарних норм і правил, обстеження АЗС, АГЗП, 

АЗК по питанню законності їхньої діяльності. Проводилися відвідування 

суб’єктів господарювання на предмет дотримання законодавства про працю та 

зайнятість населення.  

Активно проводилася робота з інвентаризації об’єктів зовнішньої 

реклами, в результаті чого демонтовано 8 незаконних рекламних засобів. Також 

завдяки проведеній роботі упродовж 2018 року 22 суб’єкта господарювання 

оформили дозвільні документи на розміщення нових об’єктів зовнішньої 

реклами, а 8 – поновили на новий строк. 

Загалом, у 2018 році сплату за тимчасове користування місцями 

розташування об’єктів зовнішньої реклами здійснювали 54 суб’єкта 

господарювання, з якими укладені відповідні договори, в результаті чого з 

01.01.2018 по 30.11.2018 до цільового фонду міста надійшло 100792,19 грн. Ці 

кошти дають змогу вирішувати першочергові завдання економічного та 

соціального спрямування, а також реалізовувати інші пріоритетні напрямки 

розвитку міста. 

 

5.3. Торгівля 

 

Упродовж 2018 року продовжували відкриватися нові комерційні заклади в 

різних сферах діяльності. Зокрема, розпочали роботу такі заклади: піцерія 

«PATIsson» (вул. Богдана Хмельницького, 62), кафе «GURMAN» (вул. Богдана 

Хмельницького, 58/2), другий магазин доставки суші та піци «SushiLux»( вул. 

Богдана Хмельницького, 46), магазин-паб «3-й тайм» (вул. Сковороди, 34-а), 

салон краси «CRYSTAL» (вул. Шевченка, 50/4), магазин «Привокзальний» 

(вул. Богдана Хмельницького, 139) та інші.  

У місті працюють заклади мережевої торгівлі: «ЕКО-маркет», «АТБ», 

«Єрмоліно», «Comffy», «Watsons», «Єва», «Червоний маркет», «Малина» та інші; 

50 закладів ресторанного господарства; 24 аптеки та аптечних пунктів; 9 

приватних стоматологічних кабінетів; 9 лікувально-профілактичних та медико-

діагностичних закладів; 7 об’єктів ветеринарної медицини; 12 автозаправних 

станцій (як із рідким паливом, так і з газоподібним).  



12 
 

Продовжують працювати 3 стаціонарні ринки з прилеглими до них 

торгівельними майданчиками для продажу сезонних товарів: розсади квітів та 

овочів, плодоовочевої продукції, саджанців фруктових дерев, винограду, 

кущових рослин, квасу, морозива, баштанних культур тощо.  

 

5.4. Зовнішньо-економічна діяльність підприємств 

 

ТОВ «Костал Україна» підтримує зовнішньоторгівельні зв`язки з такими 

країнами, як Німеччина, Мексика, Бразилія, Іспанія, Японія, Португалія, Китай, 

Болгарія та Велика Британія. Підприємство постачає електричне й електронне 

устаткування для автомобільного транспорту до Німеччини. Основні види 

продукції: перемикачі склопідіймачів Ford, перемикачі склопідіймачів DAG, 

перемикач положення сидіння Audi/VW, перемикачі склопідіймачів Renault, 

перемикач положення сидіння Lamborghini, мікроперемикачі, перемикач 

положення поперекової зони сидіння BMW, панелі перемикачів центральної 

консолі VW/SEAT/Skoda. 

Корпорація «Елтекс» підтримує зовнішньоекономічні зв`язки з 

Німеччиною. Між корпорацією «Елтекс» і німецькою фірмою LEBEK 

підписаний контракт про надання послуг із пошиття верхнього жіночого одягу 

терміном дії до 2020 року. Продукція на експорт не постачається. 

 

5.5. Капітальні інвестиції та іноземні інвестиції 

 

Згідно статистичних даних за січень-вересень 2018 року освоєно 133429 

тис. грн. капітальних інвестицій.  

Іноземні інвестиції у 2018 році не надходили. Але робота в даному 

напрямку ведеться. Зокрема, у грудні 2018 року відбувся робочий візит 

іноземної компанії APTIV із питання відкриття заводу з вироблення та збірки 

електричних комплектуючих для автомобілів. 

 

5.6. Інвестиційні проекти 

 

У 2018 році ТОВ «Грінтон» було надано дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво сонячної 

електростанції. На даний час проект знаходиться на стадії погодження. 

Нині перебуваємо на стадії переговорів із інвестором ТОВ «Епіцентр К» 

щодо будівництва будівельно-господарського гіпермаркету «Епіцентр». Було 

запропоновано ряд інвестиційних пропозицій. Із запропонованих земельних 

ділянок інвестором було обрано земельну ділянку по вул. Об`їзна, 1-а 

орієнтовною площею 2,8000 га. За рішенням Переяслав-Хмельницької міської 

ради від 20 грудня 2018 року №84-62-VII було надано дозвіл Переяслав-

Хмельницькій міській раді на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшої передачі її в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі за рахунок земель комунальної власності 

територіальної громади Переяслав-Хмельницької міської ради.  

Крім того, у місті планується будівництво торгівельного центру «Новус». 

Так як при проходженні експертизи проекту будівництва Державно-
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архітектурною інспекцією було висловлено деякі зауваження, проект 

коригується з метою подальшого будівництва. 

У 2018 році ПП «Новатранс» отримали перемогу в земельних торгах 

щодо продажу права оренди земельної ділянки площею 0,5001 га під 

будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Мала Київська, 6. Із 

інвестором укладено договір оренди та видані містобудівні умови та обмеження 

на дану земельну ділянку. 

У зв’язку з купівлею ТОВ «ІСТРЕЙТ» земельної ділянки з будівлею 

торгівельного призначення по вул. Покровська, 41 (кафе «Ірена») та суміжної 

земельної ділянки по вул. Київська, 18 у м. Переяславі-Хмельницькому, з 

метою подальшого будівництва ТОВ «ІСТРЕЙТ» супермаркету АТБ було 

прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2018 №310-16 

(зі змінами від 15.11.2018) про розроблення детального плану території, 

обмеженої вулицями Київська, Покровська, Михайла Сікорського та 

міжквартальним проїздом між житловими багатоквартирними будинками по 

вул. Покровська, 47 та Покровська, 49. Також ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ» у 

найближчий час планує провести реконструкцію існуючої будівлі супермаркету 

АТБ по вул. Богдана Хмельницького, 104, із цією метою йому було видано 

містобудівні умови та обмеження. 

 

Упродовж 2018 року відбувались робочі зустрічі в рамках проекту 

«Енергоефективність у громадах-II». Його впроваджують компанія GIZ за 

дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та 

розвитку Німеччини (BMZ) та Асоціація малих міст України. Із метою 

впровадженя енергетичного менеджменту у місті, планування та реалізації 

заходів з енергоефективності 22 лютого 2018 року прийнято рішення «Про 

затвердження Меморандуму про взаєморозуміння між Німецьким товариством 

міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та Переяслав-Хмельницькою 

міською радою». Подані заявки на проведення повних енергоаудитів: проект 

«Повний енергетичний аудит Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області»; проект «Повний 

енергетичний аудит Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-III ст. № 3 Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області» та «Виготовлення проектно-

кошторисної документації на капітальний ремонт даху Переяслав-

Хмельницької ЗОШ I-III ст. № 5 Переяслав-Хмельницької міської ради 

Київської області». Як вже стало відомо підтримку по вищезазначеному 

проекту місто отримає в розмірі  

40320 грн. по ЗОШ № 5 та 26880 грн. по ЗОШ № 3. На річній конференції в 

Чернівцях,  яка відбулась 4-5 грудня 2018 року, вручено кейс із приладами для 

роботи енергоменеджера. 

25 жовтня 2018 року прийнято рішення сесії Переяслав - Хмельницької 

міської ради «Про затвердження «Плану дій сталого енергетичного розвитку та 

клімату міста Переяслава-Хмельницького на 2018-2030 роки», яке є 

результатом участі в конкурсі на розробку та написання Плану Дій Сталого 

Енергетичного розвитку та клімату для малих громад, організованого Фондом 

«Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» в рамках 

проекту «Організація співпраці малих міст України, громадянського 
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суспільства та експертного середовища у питаннях енергобезпеки», за 

грантової підтримки проекту LINK Local Initiatives for Sustainable Ukraine 

Регіонального Екологічного Центру для Центральної та Східної Європи (REC), 

який фінансується Міністерством Клімату та Довкілля Королівства Норвегії. 

Слід зазначити, що написання ПДСЕРК було обов'язковою умовою «Угоди 

мерів», до якої місто приєдналося у грудні 2016 року. На виконання Угоди 

мерів у 2018 році продовжено впровадження системи енергоменеджменту. 

У 2018 році розпочато співпрацю із Північною Екологічною Фінансовою 

Корпорацією (НЕФКО) по Проекту «Капітальний ремонт мереж вуличного 

освітлення в м. Переяславі-Хмельницькому шляхом технічного переоснащення 

світильників на основі LED технологій та впровадження загальноміської 

системи управління освітленням вулиць». Наразі призначені зовнішні 

консультанти - компанія «IC CONSULENTEN» та проводиться робота по 

підготовці бізнес-плану. 

ПРООН надає безперервну підтримку Україні у сферах демократичних 

реформ, економічних перетворень та досягнення Цілей сталого розвитку на всіх 

рівнях. ПРООН разом з Київською ОДА, з метою обговорення досягнення цілей 

сталого розвитку в області, 16 листопада 2018 року у місті Переяслав-

Хмельницький організував проведення Дня сталого розвитку. 

 

5.7. Державні закупівлі 

 

Із введенням в дію Закону України «Про публічні закупівлі» з 1 серпня 

2016 року закупівлі, які підпадають під дію закону, проводяться виключно із 

застосуванням електронної системи публічних закупівель «Prozorro». 

Система електронних закупівель «Prozorro» дозволяє мінімізувати 

корупційні ризики при здійсненні закупівель, спрощує доступ малого та 

середнього бізнесу до державних торгів, забезпечує громадський контроль за 

процесом торгів та дозволяє зробити діяльність органів влади та комунальних 

підприємств прозорою та відкритою, економніше витрачати бюджетні кошти та 

підвищити статус влади у суспільстві та рівень довіри до неї.  

У 2018 році загальна сума бюджетних коштів, зекономлених 

розпорядниками та одержувачами коштів міського та державного бюджету при 

закупівлі товарів через систему «Prozorro» становить 3485,66 тис. грн. при 

оголошеній сумі закупівель в системі – 74549,28 тис. грн. 

 

5.8. Впровадження енергоменеджменту  

 

Системою енергомоніторингу «Київщина енергоефективна» охоплено  

29 закладів бюджетної сфери: будівель шкіл - 11, садочків - 5, будівель 

позашкільного навчання - 3, будинків культури - 3, адміністративних будівель - 

4, стадіон - 1, шкіл естетичного виховання - 2. 

Із метою впровадження енергетичного менеджменту у місті, планування 

та реалізації заходів з енергоефективності 22 лютого 2018 року прийнято 

рішення «Про затвердження Меморандуму про взаєморозуміння між 

Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та 

Переяслав-Хмельницькою міською радою». Подані заявки на проведення 
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повних енергоаудитів: ЗОШ № 4; ЗОШ № 3 та «Виготовлення проектно-

кошторисної документації на капітальний ремонт даху Переяслав-

Хмельницької ЗОШ I-III ст. № 5 Переяслав-Хмельницької міської ради 

Київської області». На річній конференції в Чернівцях 4-5 грудня вручено 

чемодан із приладами для роботи енергоменеджера. Під час метч - мейкингу 

відбулася зустріч із представником компанії Prana, яка займається 

виробництвом та встановленням припливно-витяжної системи вентиляції з 

рекупірацією тепла. З метою досягнення максимального комфорту для 

перебування дітей у навчальних закладах та подальшого встановлення 

рекуператора. Було обстежено 3 класи в ЗОШ № 6, де температура повітря 

найвища. За результатом обстеження заплановано встановлення в одному з 

класів системи вентиляції з рекупірацією тепла. 

У двох школах впроваджується проект «Енергоефективні школи: нова 

генерація», який надає можливість дітям отримати знання щодо основ 

енергопостачання та енергозбереження.  

16 листопада 2018 року у нашому місті проведено день Цілей Сталого 

Розвитку, організатором якого виступив ПРООН, за сприяння Київської 

обласної державної адміністрації. Як результат закуплено 4 контейнери для 

сортування сміття у ЗОШ № 1. Також заплановано поширення сортування в 

усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста. 

За сприяння компанії PHILIPS замінено освітлення в двох класах гімназії.  

Проведено ряд робочих зустрічей щодо реалізації проекту «Капітальний 

ремонт мереж вуличного освітлення в м. Переяслав-Хмельницький шляхом 

технічного переоснащення світильників на основі LED технологій та 

впровадження загальноміської системи управління освітленням вулиць». 

25 жовтня 2018 року прийнято рішення сесії міської ради «Про 

затвердження «Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату міста 

Переяслава - Хмельницького на 2018-2030 роки», що є енергетичною 

стратегією міста. 

У рамках проведення тижня сталої енергії 23 травня 2018 року відбулося 

засідання круглого столу на тему: «ОСББ у Переяславі-Хмельницькому: 

проблеми та перспективи». Обговорювались питання енергоспоживання та 

джерела фінансування заходів із енергозбереження.  

Також проводились фотоконкурс до Дня біорізноманіття, відкриті уроки 

для дітей на тему: «Новий погляд на енергозбереження». У травні відбувся 

велопробіг у вишиванках.  

Споживання теплової енергії по освітніх закладах у 2018 році зросло на 

3,5 %, оскільки середньорічна температура у 2017 році становила + 1,23 

градуси, а у 2018 році - 0,83 градуси. 

Заходи з енергозбереження здійснені у 2018 році попри низькі 

температурні показники дали можливість зафіксувати скорочення споживання 

теплової енергії. 

У ЗОШ № 6 після проведених заходів по енергозбереженню 

(реалізованих впродовж 2016-2017 років), споживання скоротилось на 30%. 

Зокрема з початку 2018 року на 11 %, це 8,71 Гкал, та зекономлених 29 144,55 

грн. бюджетних коштів. Економії вдалося досягти за рахунок заходів по 

утепленню та встановленню у листопаді 2017 року системи оптимізації 



16 
 

% 

Гкал

Тис.грн

0

50

100

150

200

2016 рік
2017 рік

2018 рік

1,5 21,2
11

101,97

80,35
71,64

116,4 126
155,1

% 

Гкал

Тис.грн

споживання теплової енергії на вузлах вводу теплоносія. Встановлення 

лічильників обліку тепла також показали позитивну динаміку скорочення 

споживання теплової енергії:  

 

 

Встановлення лічильників обліку тепла також показали позитивну 

динаміку скорочення споживання теплової енергії:  

 

№ 

п/п 

Будівля Листопад 

Гкал 

Різниц

я 

в Гкал 

Грн. Грудень  

Гкал 

Різниц

я 

в Гкал 

Грн. 

2017 2018 2017 2018 

Споживання 

1 Худ.школа 10,44 9,01 1,43 3096,11 11,04 13,03 1,99 4308,57 

2 Адмін. 

буд № 1 

15,53 11,94 3,59 7772,75 19,99 18,34 1,65 3572,43 

3 Адмін. 

буд № 2 

7,72 7,03 0,69 1493,93 9,92 9,03 0,89 1926,94 

 

У будівлях, де були встановлені лічильники тепла з системою 

регулювання вдалося досягти економії за грудень 2018 року до 10%. 

Після утеплення дитячого садочка № 6 споживання газу скоротилось на 

12,5 % порівняно з відповідним періодом минулого року. 

Утеплення ЗОШ № 7 у грудні 2018 р. дало можливість зекономити 11% 

спожитої енергії порівняно з відповідним періодом минулого року. 

В цілому заходи з енергозбереження впроваджені на початку 

опалювального періоду показали в середньому 10% економії тепла. 

 

5.9. Громадський транспорт 

 

Упродовж 2018 року велика увага приділялася питанням, які стосуються 

міського громадського транспорту загального користування.  
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З метою приведення в належний стан автобусів оновлено салони 

транспортних засобів по маршруту № 1 «Борисівка - Автостанція» та салон 

автобусу № 6 «Житловий масив «Лагері» - школа № 4».  

Упродовж 2018 року рішенням виконавчого комітету від 25.06.2018  

№229-13 затверджено графіки руху вихідного дня на міських автобусних 

маршрутах загального користування № 2 «Комуна – школа № 4», № 5 

«Автостанція – ТТС – школа № 4», № 6 «Житловий масив «Лагері» - школа № 

4». Недільного дня вищевказані маршрути підвозять мешканців мікрорайону 

«Підварки» до зупинки «вул. Потапенка Ярослава» (кінцева маршруту № 5) та 

до зупинки «ГСЦУ». 

Також проведено конкурс із перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування № 1 «Борисівка - 

Автостанція», № 6 «Житловий масив «Лагері» - Школа № 4», № 7 «Спаська 

Левада – Школа № 4» ч/з автостанцію, педуніверситет», № 9 «Солонці – вул. 

Петропалівська». Переможцем даного конкурсу визнано ТОВ «Мрія». 

Із метою забезпечення проїзду міським громадським транспортом 

пільгової категорії громадян управлінням соціального захисту населення було 

видано талони, які дають право на безкоштовний проїзд. Станом на 01.01.2019 

перевізниками відшкодовано за пільгове перевезення пасажирів 1059996 грн.  

В період з 23.04.2018 по 27.04.2018 року було проведено перевірку на 

міському громадському транспорті. 

25.10.2018 відбулася виїзна нарада з питання обстеження 

новостановлених зупинок для очікування міського громадського транспорту. За 

результатами даного виїзду було обстежено 10 зупинок для очікування 

міського громадського транспорту. 

Упродовж звітного періоду було здійснено ряд виїзних нарад із метою 

вивчення питання продовження маршруту № 7 «Спаська Левада – Школа № 4» 

ч/з автостанцію, педуніверситет по вул. Грушевського до вул. Борисівське 

Поле. Продовження маршруту планується після приведення в належний стан 

дорожнього покриття по вул. Борисівське Поле. 

Для зручності пасажирів упродовж 2018 року встановлено 6 нових 

зупинок громадського транспорту. 

У 2018 році перевізники подали звернення про підвищення тарифу на 

проїзд у міському громадському транспорті загального користування, проте 

тарифи не підвищилися у зв`язку з виявленими недоліками виконання 

перевезень пасажирів. 

На даний час проводяться всі можливі заходи для покращення якості 

надання послуг з перевезення пасажирів та усунення недоліків.  

 

6. АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО 

 

Упродовж 2018 року відділом опрацьовано 1735 звернень, із них: 486 

звернень громадян та депутатів; 73 юридичних осіб; 1176 адміністративних 

послуг. 

Було здійснено 8 засідань Погоджувальної комісії Переяслав-

Хмельницької міської ради по розгляду земельних спорів, де розглянуто 26 

звернень. Також проведено 5 засідань архітектурно-містобудівної ради, 3 
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засідання комісії з добору земельних ділянок комунальної власності та/або прав 

на них, які можуть виставлятися на земельні торги окремими лотами в місті 

Переяслав-Хмельницький Київської області та конкурсної комісії щодо відбору 

виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця 

земельних торгів на конкурентних засадах, де відібрано 5 земельних ділянок 

комунальної власності для підготовки та проведення земельних торгів.  

03.05.2018 року проведено земельні торги з продажу права оренди 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку, розташованої по вул. Мала Київська, 6 (колишня Кірова), 

розмір річної плати за оренду якої визначено за результатами земельних торгів 

149882,85 грн. Крім того, на завершальному етапі здійснюється підготовка для 

проведення земельних торгів на дві земельні ділянки, а саме:  

- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташованої по 

просп. Червоноармійців, 26а;  

- для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури 

та закладів громадського харчування, розташованої по вул. Об’їзна, 13а. 

 

У зв’язку з необхідністю виконання комплексного пакету проектної 

документації визначеного Генеральним планом міста Переяслав-

Хмельницького Київської області, з метою підвищення інвестиційної та 

економічної привабливості територій міста Переяслава-Хмельницького та 

впорядкування використання територій для містобудівних потреб продовжено 

виконання актуальної Програми розробки містобудівної документації на 2017-

2019 роки, затвердженої рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 

04.09.2017 № 12-42/2-VII (зі змінами від 31.05.2018 № 04-52-VII, від 02.10.2018 

№ 85-57/4-VII). Вона передбачає розробку плану червоних ліній, виготовлення 

детальних планів території, розроблення комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та 

топографічної зйомки 1:1000 території для розроблення детальних планів 

території. 

На сьогодні розроблені в установленому порядку: 

- План червоних ліній, який перебуває на етапі затвердження; 

- Детальні плани територій з метою розміщення садибної житлової 

забудови з об`єктами громадського призначення, соціальної та іженерної 

інфраструктури в м. Переяслав-Хмельницький: квартал І – обмежений 

Новокиївським шосе, вулицями Петропавлівська, Ватутіна, Ярослава 

Потапенка, Бажана та рекреаційною зоною; Квартал ІІI– обмежений вулицями 

Пасічна, Лермонтова, Ярослава Мудрого, Кутузова; Квартал ІV – обмежений 

вулицями Петропавлівська, Гаяринська та провулком Папаніна, які 

перебувають на етапі проведення громадських слухань. 

Із метою забезпечення організації та здійснення землеустрою, 

підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на 

території міста Переяслав-Хмельницького розроблено Програму розробки 

документації із землеустрою в м. Переяславі-Хмельницькому на 2018-2019 

роки, затверджену рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 

25.10.2018 № 10-59-VII (зі змінами від 29.11.2018 №14-61-VII). Вона 

передбачає розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
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ділянок, плану земельно-господарського устрою та проектів землеустрою щодо 

впорядкування території для містобудівних потреб. На теперішній час 

здійснюється виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування виконавчому комітету Переяслав-

Хмельницької міської ради для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення, а саме Борисоглібської площі. В найближчий час 

передбачається відведення інших земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, парків та скверів міста. 

До місцевого бюджету за січень-листопад 2018 року від сплати за 

договорами особистого строкового сервітуту, пайової участі (внеску) надійшло 

163059,18 грн. при кількості 171 розташованих тимчасових споруд (ТС). Аналіз 

надходжень відповідно наведено нижче у вигляді таблиці та діаграми. 

 

 Звітній період (2018 рік), грн. 

За договором Фактично Заборгованість 

Всього за 2018 

(при 171 ТС) 
197 179,07 160 054,17  34 119,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльний аналіз надходження до місцевого бюджету за період 2017-

2018 роки від сплати за договорами особистого строкового сервітуту, пайової 

участі (внеску) та продажу землі несільськогосподарського призначення 

наведено нижче у вигляді таблиці та діаграм. 

 

 Звітній період (2017-2018 роки), грн. 

За договором Фактично Заборгованість 

Від сплати за договорами особистого строкового сервітуту, пайової 

участі (внеску) 

Всього за 2018 

(при 171 ТС) 
197 179,07 160 054,17  34 119,89 

Всього за 2017 

(при 158 ТС) 
194 370,84 193 057,60 1 313,24 

Від сплати за продаж землі несільськогосподарського призначення 

Всього за 2018 - - - 

Всього за 2017 29 900 29 900 29 900 
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(1 зем. ділянка) 

 

 

 
 

7. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  

ТА БЛАГОУСТРІЙ 

 

7.1. Комунальне майно 

 

Головною метою у сфері управління комунальним майном є підвищення 

ефективності використання майна комунальної власності територіальної 

громади міста Переяслава-Хмельницького, дотримання прозорості процедури 

передачі його в оренду, здійснення контролю за надходженням коштів від 

оренди комунального майна до міського бюджету, а також збільшення 

бюджетних надходжень від оренди рухомого та нерухомого комунального 

майна та оренди землі для забезпечення соціально-економічного розвитку 

міста. 

Станом на 01.01.2019 передано в оренду 60 приміщень комунальної 

власності, що перебувають в господарському віданні чи оперативному 

управлінні комунальних підприємств, установ та організацій. Із них суб’єктам 

підприємницької діяльності 36 приміщень, державним та комунальним 

підприємствам, установам, організаціям 19 приміщень, громадським 

організаціям 5 приміщень.  

Загальна площа приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Переяслава-Хмельницького, що здані в оренду становить 9287,04 

кв.м., в тому числі: суб’єктам підприємницької діяльності 1469,90 кв.м., 

державним та комунальним підприємствам, установам, організаціям  6443,42 

кв.м., громадським організаціям 410,90 кв.м.  

25 зупинок громадського транспорту (загальна площа оренди 962,82 

кв.м.) передано в оренду суб’єктам підприємницької діяльності з метою 
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здійснення їх модернізації за кошти орендарів для забезпечення цивілізованих 

умов очікування громадського транспорту мешканцями міста.  

Станом на 01.01.2019 від оренди комунального майна надійшли кошти до 

міського бюджету у розмірі 314 039 грн.  

Оренда земель комунальної власності 

Станом на 31.12.2018 діяло 303 договори оренди земельних ділянок 

комунальної власності, з них 201 договір оренди земельних ділянок із 

фізичними особами, 102 – з юридичними особами. 

Від орендної плати за надані в користування земельні ділянки 

комунальної власності до міського бюджету станом на 31.12.2017 року 

надійшло 8424,25 тис. грн. ( 7327,32 тис. грн. від юридичних осіб; 1096,93 тис. 

грн. з фізичних осіб) , що на  242,66 тис. грн.  більше, ніж за цей же період 2017 

року ( за 2017 рік – 8181,59 тис. грн. (юридичні особи – 7257,71 тис. грн., 

фізичні особи – 923,88 тис. грн.) та на 429,54 тис. грн. більше ніж за цей же 

період 2016 року (за 2016 рік – 7994,71 тис. грн. (юридичні особи – 7050,39 тис. 

грн., фізичні особи – 944,32 тис. грн.).  У 2018 році відбувся  ріст надходжень за 

рахунок нових договорів ( 9 договорів). Кількість поновлених договорів оренди 

земельних ділянок у 2018 році – 22. 

Крім того, за результатами роботи комісії з визначення та відшкодування 

збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного 

зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням 

законодавства про плату за землю, що діє на підставі рішення  виконкому 

міської ради від 27 лютого 2017 року № 63-03, у 2018 році складено акти 

відшкодування збитків на суму 202012,71 грн. За договорами про добровільне 

відшкодування збитків у 2018 році надійшло 19047,82 грн. 

 

Надходження від оренди землі 

Період 2016 2017 2018 

Сума 

надходжень, тис. 

грн. 

7994,71 8181,59 8424,25 

 

Сума надходжень, тис.  грн. 
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7.2. Приватизація житлового фонду 

 

Станом на 01.01.2019 року рівень приватизованого житла по місту 

становить 94,45 відсотків. 

За 2018 рік приватизовано 17 квартир, 6 житлових приміщень у 

гуртожитках, загальна площа приватизованого житла – 1090,8 кв.м., 52 

громадяни скористались правом на приватизацію житла. 

Станом на 01.01.2019 на квартирному обліку при виконавчому комітеті 

Переяслав-Хмельницької міської ради перебуває 1500 осіб, із них: в загальних 

списках 850 осіб, в списках на першочергове отримання житла 357 осіб, в 

списках позачергове отримання житла 293 особи.  

 
Із них по категоріях:  

- учасники війни – учасники бойових дій АТО – 28 осіб; 

- учасники війни – учасники бойових дій в Афганістані – 8 осіб; 

- учасники ліквідації на ЧАЕС 1-2 категорії – 109 осіб;   

- багатодітні сім’ї – 16 осіб; 

- діти-сироти – 12 осіб. 

У 2018 році 17 сімей отримали ордера в гуртожитку по Фабричній, 1-а, м. 

Переяслав-Хмельницький. Надано 9 службових жилих приміщень, із них 8 - в 

гуртожитку по вулиці Фабричній, 1-а, м. Переяслав-Хмельницький (працівники 

комунального підприємства  «Управляюча компанія «Виробниче управління 

житлово-комунального господарства», Центру зв’язку та управління ДСН 

України, комунального підприємства «Переяслав-Хмельницький міський 

ринок», виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради, 

комунального підприємства Переяслав-Хмельницьке виробниче управління 

комунального господарства) та 1 ордер на службове житло в будинку, що 

знаходиться за адресою: вул. Лагерна, 33, м. Переяслав-Хмельницький, отримав 

працівник освіти. 

 

7.3. Теплопостачання 

 

Станом на 01.01.2019 року КП КОР «Переяслав-

Хмельницьктепломережа» виконало робіт на суму 2100,0 тис. грн., зокрема: 

- Гідравлічні випробування теплових мереж та котлів. 

- Замінено 840,0 п.м теплових мереж, в тому числі попередньо-

ізольованими трубами – 740,0 п.м. 

загальна 
черга 850 
чол.
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- Спеціальне експертне обстеження 3-х димових труб. 

- Експертне обстеження та огляд 6 котлів. 

- Режимно-налагоджувальні роботи на 15 котлах. 

- Виготовлено і погоджено в Київоблметростандарті 20 проектів на 

встановлення теплових лічильників в житлових будинках. 

- Обстеження стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин у 

навколишнє середовище і отриманий дозвіл на викиди забруднюючих речовин. 

- Наладку та еколого-теплотехнічне випробування твердопаливних 

котлів, що встановленні на котельнях по вул. І.Мазепи, 33 і вул. Пугачова, 24. 

- Закуплено металоконструкції і з них змонтовано навіси для 

зберігання твердого палива на котельнях по вул. І.Мазепи, 33 і вул. Пугачова, 

24. 

- Замінено мережний насос на котельні по вул. Пугачова, 24 на більш 

сучасний. 

- Замінено підживлюючий насос на котельні по провул. Літописному, 

17 на більш сучасний. 

- Теплоізоляцію зовнішньої тепломережі від котельні по вул. 

І.Мазепи, 33. 

- Поточні ремонти всіх насосів, хвп, газового обладнання, 

електрообладнання, КВП та А на всіх  котельнях підприємства. 

- Усунуті всі недоліки на газовому обладнанні згідно приписів ПАТ 

«Київоблгаз».  

- Очистку всіх теплових камер від сміття та грязі. 

- Державну перевірку контрольно-вимірювальних приладів, 

електролічильників, трансформаторів току, водомірів на котельних. 

- Капітальний ремонт димових труб на котельні по вул. Літописна і 

вул. І.Мазепи, 33. 

- Ремонт покрівлі на котельні по вул. Пугачова, 24. 

- Асфальтування місць розриття теплових мереж. 

 

7.4. Водопостачання та водовідведення 

 

У 2018 році виконано наступні об’єкти: 

- капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Козинська (до 

колодязя №2) – 172 380,89 грн.; 

- капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Героїв Великої 

Вітчизняної війни (до колодязя №3) – 135 456,48 грн.; 

- капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Героїв Великої 

Вітчизняної війни, вул. Ціолковського, пров. Дніпровському (від колодязя №4 

до колодязя №6 та колодязя №7) – 244 611,11 грн.; 

- капітальний ремонт водопроводу від станції ІІ підйому води до 

мікрорайону Підварки, Новокиївського та Золотоніського шосе – 2 352 989,57 

грн.; 

- будівництво водопроводу від колодязя В-1 до житлових будинків №11, 

11А по вул. Богданова – 982 427,32 грн. 

Упродовж 2018 року працівниками КП «Переяслав-Хмельницьке ВУКГ» 

було ліквідовано 76 поривів на міській мережі та 35 на кооперативній мережі 
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водопостачання. Здійснено встановлення глибинних насосів на артезіанські 

свердловини: 

- ЄЦВ 8-16-140 (свер. № 3 Борисівка) на суму – 20 583,33 грн.  

- ЄЦВ 6-6,5-105 (свер. на очисних спорудах) на суму -  15 087,50 грн. 

- ЄЦВ 6-10-110 (сверд.№2 Борисівка) на суму – 14 158,33 грн. 

- ЄЦВ 6-10-110 (сверд. №8192/4 вул. Г. Дніпра) – 14 158,34 грн. 

Здійснений ремонт електродвигуна 4А 225 М4/55.0 - 19 093,60 грн. У 

травні 2018 року здійснили ремонт електродвигуна в зборі 4 АН (110,0 

кВт/3000об/хв.) на очисних спорудах на суму 45 880,00 грн. У липні 2018 року 

здійснили ремонт електродвигуна на водогоні 55,0 кВт/1500 об/хв. на суму 13 

460,00 грн.  

Виконані роботи по ліквідації заторів центральної каналізації міста в 

кількості 261 шт.  

Упродовж звітного періоду підприємством було адано послуг по 

відключенню, (включенню) водопостачання (водовідведення) та проведенню 

ремонтних робіт в системі водопостачання (водовідведення) на суму 47 974,16 

грн. Працівники цеху «Каналізація» здійснили роботи по викачці рідких 

нечистот від населення на загальну суму 70389,28 та 98056,13 грн. від 

організацій. 

Протягом 2018 року проведено капітальний ремонт каналізаційної мережі 

по вул. Івана Мазепи – 640 031,88 грн. 

У серпні 2018 року на баланс підприємства прийняті каналізаційні мережі 

по вул. І. Мазепи протяжністю 175 метрів погонних.  

Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водопостачання 

та водовідведення станом на 01.01.2019 року становить 1216,4 тис. грн., а саме: 

143,2 тис. грн. заборгованість юридичних осіб; 1073,2 тис. грн. заборгованість 

по населенню (з них 111,3 тис. грн. становить заборгованість по пільгах 347,1 

тис. грн. заборгованість по субсидіях, зокрема по населенню заборгованість 

614,8 тис. грн.). 

Працівники підприємства постійно проводять заходи щодо зменшення 

заборгованості за надані послуги. За 6 місяців активної боротьби із 

боржниками, населенням було сплачено 782313,00 грн. боргів минулих років. Із 

початку року обмежено водовідведення 18 абонентам. П’ять абонентів були 

відключені від центрального водопостачання, сума заборгованості по яких 

склала 68 340,25 грн. 

 

7.5. Ремонт житлового фонду 

 

За звітний період виконано наступну роботу: 

1. КП «УК «ВУЖКГ» в 2018 році встановлені енергозберігаючі вікна 

в під’їздах будинків за адресами: 

- вул. Пугачова, 9, 5 під. – 4 шт. 

- вул. М. Грушевського, 49, 6 під. – 4 шт. 

- вул. Б. Хмельницького, 34, 1 та 2 під. – 8 шт. 

- вул. М. Грушевського, 51,  5 під. – 4 шт. 

- вул. М. Грушевського, 55, 4 під. – 4 шт. 
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- вул. Б. Хмельницького, 38, 1 та 2 під. – 8 шт. 

- вул. Гімназійна, 20 – 1 шт. 

- вул. Новокиївське шосе, 1 Б – 1 шт. 

- вул. Шкільна, 43 – 1 шт. 

- вул. Пугачова, 4, 3 поверх – балкон – 1 шт. 

- вул. М. Грушевського, 57, 8 під. – 4 шт. 

- вул. Пугачова, 9, 3 під. – 4 шт. 

Всього за 2018 рік встановлено 44 вікна на суму 124 764,00 грн. 

2. Встановлено 9 металевих дверей з кодовим замком та замінено 13 

замків.  

3. Проведено заміну труб холодної води – 270 м. 

4. Замінили труби каналізаційної мережі – 189 м. 

5. Замінено труби опалення в підвалах будинків – 241,5 м. 

6. Виконано ремонт в 46 під’їздах багатоповерхових будинків. 

7. Проведено ізоляцію труб в підвалах будинків по вул.  

М. Грушевського, 49 та Набережна, 4. 

8. Виконано ремонт м’якої покрівлі на будинках: 

- вул. Б. Хмельницького, 42 – 660 м
2
; 

- вул. Оболонна, 2 Б – 140 м
2
; 

- вул. Миру, 4 – 610 м
2
; 

- вул. Пугачова, 4 – 30 м
2
; 

- вул. Пугачова, 7 – 140 м
2
; 

- вул. Набережна, 8 – 410 м
2
; 

- вул. Набережна, 12 – 30 м
2
; 

- вул. Набережна, 14 – 30 м
2
; 

- вул. М. Грушевського, 49 – 880 м;
2
 

- вул. М. Грушевського, 51 – 20 м
2
; 

- вул. М. Грушевського, 53 – 830 м
2
; 

- вул. М. Грушевського, 55 – 150 м
2
; 

- вул. Альтицька, 3 – 60 м
2
; 

- вул. Можайська, 9 – 10 м
2
; 

- вул. Фабрична, 1 а – 20 м
2
. 

Всього 4020 м
2 
 на суму 329 200,70 грн.   

9. Проведено ремонт панельних швів в будинках: 

- вул. М. Грушевського, 49 – 78,3 м.п.; 

- вул. М. Грушевського, 51 – 62,0 м.п.; 

- вул. М. Грушевського, 53 – 238,1 м.п.; 

- вул. М. Грушевського, 55 – 219,95 м.п.; 

- вул. М. Грушевського, 57 – 8,4 м.п.; 

- вул. Набережна, 16 – 44,9 м.п.; 

- вул. Набережна, 14 – 79,4 м.п.; 

- вул. Набережна, 10 – 9,6 м.п.; 

- вул. Набережна, 8 – 3,55 м.п.; 

- вул. Набережна, 6 – 4,0 м.п.; 

- вул. Пугачова, 4 – 138,85 м.п.; 

- вул. Пугачова, 7 – 3,0 м.п.; 

- вул. Альтицька, 3 – 64,3 м.п.; 
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- вул. Можайська, 9 – 67,8 м.п.; 

- вул. Оболонна, 2 В – 34,0 м.п.; 

- вул. Оболонна, 2 Б – 38,0 м.п. 

Всього відремонтовано 1094,15 м.п. панельних швів на суму 94 113,22 

грн. 

10. Встановлено на I поверсі в під’їздах будинків антивандальні 

енергозберігаючі світильники – 237 шт. 

11. Проведено ремонт відмосток навколо будинків за адресою: вул. 

Б.Хмельницького 40, Набережна 10, Г.Дніпра 31/2, 31/9, 31/10, М.Грушевського 

57, Миру 4, Б.Хмельницького 229, Б.Хмельницького 61, М.Сікорського 8 

На балансі КП «УК «ВУЖКГ» 20 ліфтів, які обслуговує ПП 

«Ремексполіфт» по договору. 

 

7.6. Благоустрій та дорожнє господарство 

 

За звітний період придбано: 

1. Придбано піскорозкидач – 2189 тис. грн. 

2. Придбано автомобіль FIAT DOBLO – 552 тис. грн. 

3. Придбано садовий пилосос – 33,53 тис. грн. 

4. Придбано обладнання СНОР 2008 – 87 тис. грн. 

На території міста Переяслава-Хмельницького загальна протяжність 

автошляхів становить 147,3 км, із них 106 км із асфальтним покриттям та 41,3 

км із ґрунтовим покриттям. Упродовж 2018 року виконано поточний ремонт 18 

вулиць. 

Протягом 2018 року виконано капітальний ремонт 11 доріг та тротуарів 

на загальну суму 6 млн. 930 тис. 49 грн. 53 коп. зокрема: 

- капітальний ремонт вул. Маяковського – 1 648 114,82 грн; 

- капітальний ремонт частини тротуару по вул. Б. Хмельницького (в 

межах буд. № 57/56 та буд. №46) – 1 977 995,61 грн; 

- капітальний ремонт частини тротуару по вул. Б. Хмельницького в 

межах Борисоглібської площі та автовокзалу (І етап) – 1 068 775,20 грн; 

- капітальний ремонт вул. Сковороди в межах вул. Покровська та 

вул. Шевченка – 998 098,03 грн; 

- капітальний ремонт вул. Куреди Гаврила – 297 536,68 грн; 

- капітальний ремонт вул. Борисоглібська – 553 119,06 грн; 

- капітальний ремонт вул. Оболонна – 981 846,28 грн; 

- капітальний ремонт вул. Контр-адмірала Лялька – 948 234 грн; 

- капітальний ремонт заїзної кишені біля буд. №46 по вул. 

Новокиївське шосе – 261 510,33 грн;  

У 2018 році встановлено шість зупинок громадського транспорту. 

 

7.7. Цивільний захист населення та  

охорона навколишнього середовища 

 

У місті створено матеріальний резерв для запобігання виникненню та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків, згідно із 

затвердженою номенклатурою, обсяг якого на даний час складає 95 % від 
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необхідного. Також проводиться робота по створенню об’єктових матеріальних 

резервів на підприємствах, установах та організаціях. 

На поповнення матеріального резерву при виникненні надзвичайної 

ситуації на 2018 рік було передбачено 66710 гривень, із яких станом на 

01.01.2019 витрачено на накопичення матеріальних цінностей 48298 грн. 

Придбано 95 % матеріальних засобів та майна, запланованих згідно з 

затвердженою номенклатурою на 2018 рік. 

04-05 грудня 2018 року в Київській області і в тому числі у місті 

проведено штабне тренування з органами управління та силами цивільного 

захисту  міських та районних ланок територіальної підсистеми ЄДС цивільного 

захисту у Київській області щодо переведення їх з режиму функціонування в 

мирний час на режим функціонування в особливий період.  

Упродовж року проводились роботи по забезпеченню укриття населення 

в захисних спорудах цивільного захисту, приведення їх у готовність до 

використання за призначенням. На 01.01.2019 року в місті Переяславі-

Хмельницькому в задовільному стані знаходиться три сховища та 11 укриттів 

для населення міста, крім того ще є в наявності 23 найпростіших укриттів. 

У 2018 році на сесії міської ради були затверджені зміни до цільової 

Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру в місті Переяславі-Хмельницькому на  

2018–2021 роки. Згідно яких до програми на 2019 рік заплановано витратити 

165011 гривень, в тому числі на поповнення матеріального резерву 65011 

гривень. 

Щодо захисту навколишнього середовища, то у 2018 році виконано 

роботи по наступних об’єктах: 

- реконструкція майданчику для збору ТПВ по вул. Богдана 

Хмельницького (біля будинку № 76) – 42685,26 грн.; 

- реконструкція майданчику для збору ТПВ по вул. Героїв Дніпра 

(біля будинку № 31/4) – 42944,18 грн. 

 

7.8. Догляд за тваринами 

 

Рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради №04-43-VII від 

28.09.2017 року затверджено Програму поводження з тваринами та 

регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Переяславі-

Хмельницькому на 2018 -2020 роки.  

Основною метою Програми є координація дій органів всіх гілок місцевої 

влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для створення умов, 

що сприятимуть наведенню порядку щодо питань утримання і поводження з 

домашніми та іншими тваринами, обмеження їх шкідливого впливу на 

благоустрій міста та здоров'я людини, відповідальність за жорстоке поводження 

з тваринами. Програма сприяє зменшенню кількості безпритульних тварин в м. 

Переяславі-Хмельницькому на основі гуманного та відповідального ставлення 

до них, визначає права та обов'язки фізичних та юридичних осіб, які опікуються 

безпритульними тваринами. 

Дана програма передбачає відлов, стерилізацію, вакцинацію та 

карантинне утримання, виконання робіт по стерилізації і кліпсуванню 
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безпритульних тварин. Відповідно упродовж 2018 року було простерилізовано 

214 собак на суму 125839 грн.  

Значним вкладом до даного питання є активність волонтерів та 

небайдужих жителів міста. 

 

8. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

8.1. Соціальний захист 

 

Упродовж звітного періоду  управлінням соціального захисту населення, 

соціальними службами міста проводилась спланована робота по соціальному 

захисту сімей з дітьми, багатодітних сімей, ветеранів війни та праці, інвалідів, 

учасників бойових дій, вдів померлих учасників бойових дій, одиноких та 

малозабезпечених громадян міста. 

Упродовж 2016-2018 років в місті виплачено з державного бюджету такі 

соціальні допомоги: 

 

Види соціальних допомог 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Допомога  малозабезпеченим  сім’ям 271 342 279 

тис. грн. 7 768 9 125 7 878 

Допомога одиноким матерям:   сімей  253 258 222 

                                                  тис. грн.         2 817 3 389 3 283 

Допомога  інвалідам  з  дитинства  та  

дітям  інвалідам:                          сімей 

 

372 

 

359 

 

411 

                                                   тис.  грн.. 6 492 7162 9389 

Допомога  сім’ям з дітьми  всього:          

                                                        сімей  

 

2 558 

 

2 573 

 

2 052 

тис. грн.  36 981 40 553 39 179 

   

Упродовж 2016-2018 років виплачено коштів на соціальні допомоги з 

міського бюджету: 

 

Види  допомог 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Матеріальна  допомога:                   осіб 638 727 670 

тис.  грн 372,9 588,8 795 

Допомога  фізичним  особам,  які  

надають  соціальні  послуги  тим,  хто  

не  здатен  до  самообслуговування, осіб 

 

 

125 

 

 

123 

 

 

137 

тис. грн 245,0 275,7 300 

Допомога  інвалідам з вадами зору та 

сіям”ям  загиблих  уч. бойових  дій:                                                             

                                                            осіб 

 

 

66 

 

 

56 

 

 

28 

тис.  грн 117 74 101 

Всього:                                                 осіб                                  829 906 835 

тис.  грн 734,9 938,5 1 196 
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Серед тих хто звертався і отримав матеріальну допомогу у 2018 році: 300 

учасників АТО та члени їх сімей; 29 воїнів інтернаціоналістів; 35 осіб з 

інвалідністю; 22 особи, які постраждали від аварії на ЧАЕС; 37 ветеранів ВВв; 

91 ветеран праці; 6 одиноких та багатодітних матерів і інші. 

Міською радою затверджено «Програму фінансування видатків із 

місцевого бюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на автобусних маршрутах міста Переяслава-

Хмельницького, за надані пільги з послуг зв’язку, інших передбачених 

законодавством пільг в місті Переяслав-Хмельницькому на 2018 рік». Згідно 

цієї Програми протягом 2018 року щомісячно до 4000 пільгових категорій 

громадян міста користувались пільговими талонами на проїзд. 

Перевізникам міста відшкодовано з міського бюджету 1024 тис грн. ПАТ 

«Укртелекому» за надані послуги зв’язку для пільговиків міста виплачено з 

міського бюджету 366 тис грн. Ліквідаторам аварії на ЧАЕС за проїзд 

відшкодовано 120 тис грн. Всього виплачено протягом 2018 року на виконання 

Програми 1546 тис грн. Таку ж Програму прийнято міською радою і на 2019 

рік. 

Одним з найбільш поширених та масових за обсягом видів адресної  

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям є житлові субсидії на 

відшкодування витрат на оплату житла, комунальних послуг, природного газу, 

електроенергії та придбання твердого палива і скрапленого газу. 

    

Субсидія 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Субсидія на житлово-комунальні 

послуги:                                     сімей 

 

7317 

 

7768 

 

5634 

                                                  тис. грн 74 903 93 170 93 363 

Субсидія на тверде паливо і скраплений 

газ:                                                сімей 

 

67 

 

64 

 

73 

                                                    тис. грн.  215 199 295 

Всього:                                        сімей 7 532 7 832 5 707 

                                                    тис. грн 75 118 93 369 93 658 

 

Для ветеранів війни та інвалідів різного профілю видано 37 путівок на 

оздоровлення. Виплачено 74 інвалідам компенсацію на бензин та транспортне 

обслуговування на суму 26 тис грн. та 12 інвалідам компенсацію за 

невикористану санаторно-курортну путівку на суму 5 тис грн. Видано інвалідам 

різного профілю 177 направлень на різне протезування. Видано 22 направлення 

на поселення в будинки-інтернати.  

Усі соціальні виплати протягом звітного періоду виплачені у повному 

обсязі, заборгованість відсутня. 

Щомісячно отримують різні компенсаційні виплати жителі міста, які 

постраждали від аварії на ЧАС. 

Компенсацій виплати 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Всього виплат                            осіб 2 661 1905 1 884 

                                                   тис.  грн 6 889 7 608 7 965 

Видано путівок на оздоровлення: осіб 117 126 106 
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Постійно здійснюється контроль за виплатою заробітної плати та 

виконанням колективних договорів на підприємствах, організаціях та установах 

міста. Проведено 5 засідань комісій по погашенню заборгованості з виплати 

заробітної плати та платежів до Пенсійного фонду. Станом на 01.01.2019 року 

заборгованість з виплати зарплати по даних управління статистики в місті 

відсутня. Проведено 5 засідань робочої групи по легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення. Проведено 2 комісії по масовому вивільненню 

працівників. Ведеться постійна робота по встановленню пандусів та проведенні 

атестації робочих місць.  

В управлінні соціального захисту населення сформовано комп’ютерну 

базу даних по пільгових категоріях громадян міста на 6287 осіб, а саме: 

- ветерани  ВВв  та  прирівняні  до них осіб – 1 014; 

- діти війни  - 1 929; 

- ветеранів   праці  -  2 369; 

- постраждали  ЧАЕС – 1 592; 

- ветерани  військової  служби – 123; 

- інваліди  зору   -   22; 

- багатодітні  сім’ї  - 108; 

- діти з багатодітних сімей – 329; 

- інваліди загального захворювання – 392. 

За 2018 рік, згідно прийнятих розрахунків, управлінням соціального 

захисту населення перераховано комунальним службам міста 12 млн. 222 тис. 

грн. за надані послуги пільговим категоріям громадян.  

Станом на 01.01.2019 року в управлінні соціального захисту населення 

зареєстровано 475 сімей, які прибули з АР Крим, Донецької та Луганської 

областей. Для 140 осіб нараховано та виплачено протягом року 1 млн. 947 тис. 

грн. допомоги для оплати житлово-комунальних послуг. 

Із 1 вересня 2018 року  управлінням соціального захисту населення було 

видано мамам, які народили дитину, 53 пакунка малюка. 

 

8.2. Соціальний захист дітей 

 

На обліку служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету 

Переяслав-Хмельницької міської ради перебуває 56 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з них 47 дітей перебуває під опікою. В 

прийомні сім’ї влаштовано 2 дітей, в дитячий будинок сімейного типу – 3 

дитини, а в державних закладах виховуються 3 дітей. 

У 2018 році було надано статус дитина-сирота, дитина, позбавлена 

батьківського піклування 9 дітям. У місті проживає 20 усиновлених дітей, над 

якими здійснюється нагляд. На даний час підлягають усиновленню 8 дітей. За 

звітний період поставлено на облік 3 подружні пари кандидатами на 

національне усиновлення. 

На квартирному обліку перебуває двоє неповнолітніх дітей та 6 з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

За звітний період проведено 11 засідань комісії з питань захисту прав 

дитини, розглянуто 69 питань, на розгляд виконкому винесено 58, це 

переважно: питання дарування, обміну, відчуження житла; позбавлення 
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батьківських прав; реєстрація/перереєстрація місця проживання дитини; 

спілкування з дитиною; надання статусу та призначення 

опікуна/піклувальника.  

Службою у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету Переяслав-

Хмельницької міської ради ведеться облік дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. Станом на 01.01.2019 року на обліку Служби перебуває 

15 дітей. Протягом 2018 року поставлено на облік 16 дітей, з них 3 дітей – 

кримінальні правопорушення, 1 дитина – фізичне насильство, решта – батьки 

ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Знято з обліку 18 дітей, з 

них 1 дитина – досягнення повноліття, 1 дитина – встановлено статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування, 4 дітей – зміна місця проживання, решта 

– припинення підстав перебування на обліку. 

У 2018 році проведено 24 профілактичні рейди «Канікули», «Вулиця», 

«Вокзал», «Підліток» в місцях дозвілля молоді з метою попередження скоєння 

злочинів та правопорушень неповнолітніми, виявлення безпритульних та 

бездоглядних дітей. Проведено 12 перевірок із дотримання законодавства про 

працю неповнолітніх на підприємствах, в установах, організаціях міста різної 

форми власності. 

Обстежено 50 сімей: 5 дітей влаштовано до Київського обласного центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей, 4 дітей – до закладів охорони 

здоров'я. 

Проведено 10 профілактичних бесід із учнями 9-11 класів ЗОШ міста, 

ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький ЦПТО» щодо попередження насильства в 

сім'ї та серед підлітків. 

На оздоровчу кампанію 2018 року було використано 775 тисяч 350 

гривень з міського бюджету. Надано оздоровчі та відпочинкові послуги 1063 

дітям, що становить 34,9 %. З них 63 дітей оздоровилися в дитячому 

оздоровчому закладі «Рассвєт» за кошти міського бюджету та 1000 дітей 

відпочивали в пришкільних таборах на базі загальноосвітніх шкіл міста. Із 

числа дітей пільгових категорій було оздоровлено: 24 дитини-сироти, 20 дітей- 

інвалідів, 97 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей,11 дітей учасників 

АТО, 64 дитини, які постраждали внаслідок ЧАЕС, 646 дітей, які перебувають 

на диспансерному обліку та 171 дитина з числа обдарованих дітей. 

У рамках новорічно-різдвяних свят охоплено 975 дітей пільгових 

категорій.  

 

8.3. Соціальний захист сімей 

 

На обліку cлужби у справах дітей та сім’ї перебуває 187 багатодітних 

сімей, які виховують 559 дітей. З них: 137 сімей виховують по троє дітей, 21 

сім’я – по  четверо дітей, 5 сімей виховують по п’ятеро дітей, одна сім’я має 

шестеро дітей, одна  сім’я – семеро дітей і одна сім’я виховує восьмеро дітей.  

У  2018 році видано 85 посвідчень батькам, які мають троє та більше 

дітей та 163 посвідчення дітям, які виховуються в багатодітних родинах. 

У місті проживає 26 жінок, яким присвоєно почесне звання України 

«Мати – героїня». В стані оформлення документи на дві кандидатури. 
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Із метою контролю цільового використання коштів державної допомоги 

при народженні дитини та виявлення складних життєвих обставин здійснено 

обстеження 56 родини, в яких новонароджені діти.  

Під соціальним супроводом працівників міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді перебувало 19 родини (в них 43 дитини) та 

одна особа. Виведено із соціального супроводу 10 сімей та 1 особу: 6 сімей 

мінімізовано складні життєві обставини, 2 сімʼї та 1 особу в звʼязку із зміною 

місця проживання, 2 сімʼї з негативним результатом. 

Охоплено соціальними послугами без взяття під соціальний супровід 

166 сімей (у них 282 дитини).  

Упродовж 2018 року працівниками Переяслав-Хмельницького міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено групові заходи:  

- два новорічно-різдвяні свята для дітей із сімей, що перебувають у 

складних життєвих обставинах дітей з особливими потребами (180 учасників); 

- сім майстер-класів, з метою організації дозвілля, формування 

сімейних цінностей для дітей із сімей, що перебувають у складних життєвих 

обставинах (170 учасників); 

- два зустрічі дітей із особливими потребами в «3-Dcinema» (40 

учасників); 

- два тренінги для молоді, що відбуває покарання без позбавлення волі 

(33 учасники); 

- щорічний фестиваль для дітей із особливими потребами «Повір у 

себе» (100 учасників).  

Спільно з Переяслав-Хмельницькою ЗОШ І-ІІІ ст. №2 проведено акцію 

для дітей із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах «Діти-

дітям». У ході якої зібрано речі, іграшки, солодощі та передано 35 дітям із 

сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах до дня Святого 

Миколая. 

Відвідано вдома з новорічними вітаннями та подарунками 15 дітей з 

особливими потребами, які за станом здоровʼя не відвідують групові заходи. 

Також спільно із представниками сільськогосподарської брокерсько-

комерційною фірмою «Оберіг» із новорічними вітаннями відвідано 98 дітей із 

сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, дітей з особливими 

потребами та дітей з багатодітних родин.  

За підтримки президента Міжнародної академії козацтва, східне 

відділення академії розвитку козацтва Переяслав-Хмельницького району 

Закірова Віктора відвідано вдома 12 дітей із сімей, що перебувають в складних 

життєвих обставинах та дітей з особливими потребами та вручено подарунки. 

29 грудня 2018 року працівниками Переяслав-Хмельницького міського 

центру соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді Переяслав-Хмельницької 

міської ради, служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Переяслав-

Хмельницької міської ради за участю Переяслав-Хмельницького 

міськрайонного відділення філії державних установ «Центр пробації» в місті 

Києві та Київській області відвідано дітей інфекційного та дитячого відділень 

комунального некомерційного підприємства Переяслав-Хмельницької районної 

ради «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня», які перебувають 
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на стаціонарному лікуванні, привітали їх зі святами та вручили солодощі (30 

осіб).  

Протягом звітного періоду до Переяслав-Хмельницького міського 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді звернулося 39 осіб  із числа 

молоді, яка засуджена до покарань не пов'язаних з позбавленням волі. 

Проведено 2 засідання координаційної ради з питань протидії 

туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та профілактики наркоманії. 
 

8.4. Охорона здоров’я 

 

Із метою своєчасного, безкоштовного, повноцінного забезпечення хворих 

на цукровий діабет жителів міста препаратами інсуліну, зважаючи на 

недостатність державних цільових коштів, рішенням Переяслав-Хмельницької 

міської ради від 25.10.2018 № 03-59-VII була прийнята Програма «Цукровий 

діабет» на ІV квартал 2018 року, згідно якої виділено 204 249,00 грн. із 

міського бюджету.  

Окрім того, в кінці грудня 2018 року виконавчий комітет міської ради 

безпосередньо долучився до урядової програми «Доступні ліки», і вже з 

перших днів січня 2019 року уклав договори з 3 фармацевтичними 

підприємствами, які будуть відпускати ліки за рецептами саме для жителів 

міста. Зокрема, медикаменти згідно програми «Доступні ліки» можна 

придбати в закладах: 

- ТОВ «Велес Фарм» (аптечний пункт № 2 Аптеки № 4 вул. Богдана 

Хмельницького, 137 (приміщення поліклініки КНП «Переяслав-Хмельницька 

центральна районна лікарня); аптечний пункт № 3 Аптеки № 4 вул. Богдана 

Хмельницького, 137 (терапевтичне відділення КНП «Переяслав-Хмельницька 

центральна районна лікарня); аптечний пункт № 1 Аптеки № 6 

вул. Грушевського, 49; аптека № 13 вул. Богдана Хмельницького, 32; 

- КП «Бориспільська центральна аптека № 24» (аптечний пункт № 9 

вул. Богдана Хмельницького, 137 (стоматологічна поліклініка КНП 

«Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня); 

- ТОВ «ТАС-ФАРМА» (аптека №111 вул. Шкільна, 42). 

 

9. ОСВІТА 

 

Загальна мережа навчальних закладів міста протягом останніх років 

залишається сталою – 8 загальноосвітніх навчальних закладів, із них 6 ЗОШ І-

ІІІ ступенів, ЗОШ І ступеня, гімназія, 5 дошкільних навчальних закладів, 3 

позашкільні навчально-виховні заклади (Станція юних туристів, Клуб юних 

моряків, Будинок художньої творчості дітей, юнацтва і молоді), Міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат, Будинок працівників освіти. Діюча освітня 

мережа повністю забезпечує потреби населення міста в загальноосвітній та 

позашкільній освіті.  

Діти 5-річного віку стовідсотково охоплені всіма видами дошкільного 

навчання. Усі діти 3-річного віку влаштовані в ДНЗ. Середня наповнюваність 

груп становить 27 чол. 
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У 2017-2018 навчальному році кількість класів у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста становить – 127. Середня наповнюваність класів 

становить 26 учнів. Загальна кількість дітей 3321. 

У всіх ЗОШ міста було стовідсотково охоплено гарячим харчуванням 

учнів 1-4 класів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Вартість харчування у 2018 році у ЗОШ – 10 грн в день (8,5 грн з місцевого 

бюджету і 1,5 грн заготівля овочів батьками), у ДНЗ – 24 грн в день. Наразі 

забезпечено за рахунок бюджету безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та 

встановлено 60-% батьківську плату у дошкільних навчальних закладах та 30 % 

дітям з багатодітних сімей. У 2018 році проведено всі необхідні тендери, 

заключено договори на постачання продуктів харчування. Учні гімназії мають 

можливість харчуватися поза навчальним закладом та забезпечені буфетною 

продукцією.  

У навчальних закладах міста Переяслава-Хмельницького забезпечено 

право на освіту дітей із особливими потребами. 13 дітей навчається в 11-ти 

інклюзивних класах, 30 учнів навчаються за індивідуальною формою навчання.  

У І півріччі 2018 року здійснено заміну лічильників води в ДНЗ у 

кількості 5 шт. на суму 10900 грн., в ЗНЗ у кількості 14 шт. на суму 37300 грн. 

В ДНЗ №9 та №10 було замінено холодильне обладнання на суму 18000 грн. В 

ДНЗ №9 придбано пральну машину на суму 12000 грн. Для ЗОШ №3 та №4 

придбано посуд на суму 12000 грн. В ЗНЗ №2 закуплено ноутбук вартістю 9000 

грн. Для всіх загальноосвітніх навчальних закладів закуплено спортивне 

обладнання на суму 12000 грн. А також в усіх навчальних закладах проведено 

атестацію робочих місць вартістю 47000 грн. Здійснено капітальні ремонти 

вузлів водопостачання з установкою пристроїв оптимізації тепло споживання в 

будівлях ДНЗ № 7, 8, 9, 10. 

Здійснено підготовку до забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа», на що витрачено 692 тис 

грн. освітньої субвенції та 616 тис грн. коштів місцевого бюджету, а саме на 

придбання комп’ютерного обладнання, дидактичних матеріалів, меблів для 1-х 

класів. 

На 2018 рік відділом освіти розроблено заходи напряму «Матеріально-

технічне забезпечення» та виконано: 

 

Захід Фінансування 

(тис. грн.) 

Виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів, 

заміна вікон та капітальний ремонт частини даху) ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 7 міста Переяслав-Хмельницький Київської області 

5099 

Виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів та 

капітальний ремонт системи опалення) ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 міста 

Переяслав-Хмельницький(в т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

2190 

Капітальний ремонт Інклюзивно-ресурсного центру 298 

Всього 7587 
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Окрім заходів, запланованих в Програмі розвитку освіти на 

функціонування Нової української школи з місцевого бюджету витрачено: 

 

Із загальної суми використаних коштів, використано для закупівлі: 

Комп'ютерного 

обладнання 
Меблів 

Дидактичного 

обладнання 

Закуплене 

обладнанн

я: 

наіменува

ння, 

кількість, 

назва 

закладів 

освіти у 

які 

закуплено 

(кількість

, якщо 

обладнанн

я 

закуплено 

для 5 і 

більше 

закладів 

освіти)  

Сума 

використаних 

коштів: 
Закуплені 

меблі, їх 

кількість, 

назва 

закладів 

освіти у 

які 

закуплено 

(кількість, 

якщо 

обладнанн

я 

закуплено 

для 5 і 

більше 

закладів 

освіти)  

Сума 

використаних 

коштів: 

Закуплен

е 

обладнан

ня: 

наіменув

ання, 

кількість

, назва 

закладів 

освіти у 

які 

закуплен

о 

(кількіст

ь, якщо 

обладнан

ня 

закуплен

о для 5 і 

більше 

закладів 

освіти)  

Сума 

використани

х коштів: 

Держ

авног

о 

бюдж

ету 

Місцев

ого 

бюдже

ту 

Держав

ного 

бюджет

у 

Місцев

ого 

бюдже

ту 

Держа

вного 

бюдже

ту 

Міс

цево

го 

бюд

жету 

27 шт. 109,1 142,2 

395 

комплектів 

одномісних 

парт, 11 

шаф + 13 

учительськ

их 

осередків 

339,8 

тис. 

грн. 384,801 

592 шт. 

 

243,4 

тис. 

грн. 

133,

6 

тис. 

грн. 

 

Для функціонування Інклюзивно-ресурсного центру: 

Із загальної суми використаних коштів, використано для закупівлі: 

Комп'ютерного обладнання Меблів 
Дидактичних 

матеріалів 

Закуплене 

обладнання: 

наіменування, 

кількість, 

назва 

Сума 

використаних 

коштів: 

Закуплені 

меблі, їх 

кількість, 

назва 

закладів 

Сума 

використаних 

коштів: 

Закуплене 

обладнання: 

наіменування, 

кількість, 

назва 

Сума 

викори

станих 

коштів: 
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закладів 

освіти у які 

закуплено 

(кількість, 

якщо 

обладнання 

закуплено для 

5 і більше 

закладів 

освіти)  

освіти у які 

закуплено 

(кількість, 

якщо 

обладнання 

закуплено 

для 5 і 

більше 

закладів 

освіти)  

закладів 

освіти у які 

закуплено 

(кількість, 

якщо 

обладнання 

закуплено для 

5 і більше 

закладів 

освіти)  

7 шт. 86,66 тис. 

Спортивні 

тренажери  32,44 0 0 

 

Придбано обладнання : 

Персональних 

комп'ютерівта іншої 

техніки для початкової 

школи 

Предметних кабінетів та іншого обладнання для 

профільних класів та опорних закладів освіти 

Закуплен

е 

обладнан

ня:  

наіменув

ання, 

кількість

, назва 

закладів 

освіти 

(кількіст

ь, якщо 

обладнан

ня 

закуплен

о для 5 і 

більше 

закладів 

освіти)  

Сума 

використани

х коштів 

Закуплене обладнання:  наіменування, 

кількість, назва закладів освіти 

(кількість, якщо обладнання 

закуплено для 5 і більше закладів 

освіти)  

Сума 

використаних 

коштів 

Держ

авног

о 

бюдж

ету 

Місце

вого 

бюдж

ету 

Держа

вного 

бюдже

ту 

Місце

вого 

бюдж

ету 

8 шт. 

ноутбуків 

(держ. 

бюджет) 

+ 9 

телевізорі

в 

(місцевий 

бюджет) 

134 134 Цифровий вимірювальний комп’ютерний 

комплекс для кабінету біології; набір 

мікропрепаратів для кабінету біології – 1 

шт.; інтерактивна дошка NewLineP5-800L 

(у комплекті з проектором OptomaX 

350ST, кронштейном та кабелем) -5 

компл. БФП Epson - 2 шт. Телевізор 

LED(у комлекті з кронштейном та 

кабелем)- 5 шт. 

471,4 

тис. 

грн. 

0 
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Крім того у 2018 році здійснювалося підвезення учнів з віддалених 

районів міста, на що витрачалося близько 2 тис грн. щомісячно. 

Банк обдарованих учнів загальноосвітніх закладів становить 1500 учнів-

44%. Свій творчий потенціал успішно реалізують вихованці позашкільних 

навчальних закладів на різноманітних Всеукраїнських, міжнародних 

фестивалях, конкурсах, змаганнях займаючи перші та призові місця. Так 30 

вихованців БХТ, Кюмор отримують стипендію міського голови.  

Учні загальноосвітніх закладів зайняли призові місця у Всеукраїнських 

конкурсах: еколого-валеологічної спрямованості «Загадкове життя домашніх 

улюбленців», вокально-хореографічному конкурсі-фестивалі «Kiev art time », 

Всеукраїнському конкурсі малюнку «Ліси поруч з нами», Всеукраїнському 

зльоті учнівських лісництв, а також стали лауреатами Міжнародного 

фестивалю дитячої творчості «Одеса зустрічає друзів», першого 

Всеукраїнського багатожанрового фестивалю-конкурсу Київські каштани.  

Команда дівчат ЗОШ І-ІІІ ст. №7 старшої, молодшої вікової групи на 

Чемпіонаті України із баскетболу і у середній та старшій групі серед дівчат 

вибороли І, ІІІ місця, команда хлопців старшої вікової групи ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

вибороли ІІ місце на Чемпіонаті України із баскетболу у старшій групі серед 

хлопців.  

Вихованці хореографічної студії «Едельвейс» ЗОШ І-ІІІ ст. №5 стали 

переможцями VII Міжнародного фестивалю – конкурсу Megaartfest.  

Команда КВК «ВООМ» вибороли І місце у обласному 

профорієнтаційному заході «Обери майбутнє».  

Щорічно учні ЗОШ гідно представляють своє місто на Всеукраїнських, 

обласних олімпіадах, МАН, інтелектуальних конкурсах реалізовуючи свій 

інтелектуальний потенціал. Переможцями та призерами Всеукраїнських 

учнівських олімпіад стали 6 учнів, які  отримують стипендію міського голови.  

Шістдесят учнів закладів освіти мають нагороди у вигляді стипендії.  

 

10. КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО 

 

За 2018 рік проведено 182 заходи, учасниками і глядачами яких були не 

тільки жителі, а й гості міста, які є потенційними екскурсантами і туристами. 

Варто відзначити наймасштабніші заходи: загальноміська акція «Людина року 

2017», Всеукраїнський фестиваль-змагання з повітроплавання на «Кубок 

Переяслава-Хмельницького», ХІІ Міжнародні змагання з тріатлону 

«Слов’янська хвиля», V Міжнародний музичний етно-фестиваль «Рок-Булава 

2018», спортивно-культурологічна акція «Дніпро-РЕВУЧИЙ 2018» (з 2019 року 

матиме статус обласного), Всеукраїнська військово-патріотична гра «Джура» 

(«Сокіл») Наддніпрянська Січ 2018», День міста, фольклорно-етнографічні 

свята «Івана Купала», «Проводи зими. Масниця», «Водохрещення Господнє». У 

2018 році започатковано проведення Молитовного сніданку. 

Проведення святкових культурно-мистецьких заходів у 2018 році було 

профінансовано на загальну суму 736 397 грн. 

Для забезпечення матеріально-технічної бази закладів культури було 

витрачено з бюджету розвитку 565 046 грн. Зокрема, придбано для клубних 
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закладів 3 баяни, мікрофони, світлову і звукопідсилюючу апаратуру, тенісний 

стіл, тент на головну сцену, для дитячої музичної школи ім. П. Сениці музичні 

інструменти, лічильник обліку тепла для дитячої художньої школи. 

При НЦК «Зустріч» з 01.09.2018 року розпочали свою роботу студія 

конферансу, театральна студія «Рампа», студія бального танцю, які за 4 місяці 

роботи мають уже вагомий результат.  

За звітний період маємо наступні досягнення колективів, вихованців 

клубних закладів та шкіл естетичного виховання: 

- на міжнародних фестивалях-конкурсах: два володарі «Гран-Прі», 

дев’ятнадцать І місць, сім ІІ місць, одне ІІІ місце; 

- на всеукраїнських фестивалях-конкурсах: дев’ять І місць, три ІІ місця, 

два ІІІ місця; 

- на обласних фестивалях-конкурсах: шість ІІ місць, шість ІІІ місць. 

З метою подальшого розвитку туристичної галузі міста спільно з 

активістами та громадськими діячами розроблено туристичні маршрути 

визначними та пам’ятними місцями (9 маршрутів, зокрема, річковий, 

велосипедний). Планується впровадження ГІС-програми та туристичного 

маршруту «історичний трикутник» Київ-Чернігів-Переяслав-Хмельницький. 

Започатковано щоквартальне проведення круглого столу «Переяслав 

туристичний – пошук можливостей». Подано на схвалення проект Програми 

розвитку туризму міста Переяслава-Хмельницького на 2019-2020 роки. 

 

11. СПОРТ 

 

За звітний період 2018 року відділ провів 51 спортивно-масовий захід та 

змагання у колективах фізичної культури серед підприємств, установ та 

школярів міста. Також проведено 15 навчально-тренувальних зборів за місцем 

проживання. Спортсмени міста успішно виступають на Всеукраїнських 

змаганнях із таких видів спорту як: сумо, бокс, легка атлетика, футбол.  

Відділом спільно з ФСТ «Україна» 16 червня була проведена літня 

Спартакіада серед колективів фізичної культури підприємств та установ міста. 

Спільно з обласною федерацією боксу був проведений боксерський турнір 

«Молодь Переяславщини» серед юнаків 2005-2006 р.н. та чоловіків. 

Традиційно відбулись міжнародні змагання з тріатлону «Слов’янська Хвиля 

2018», в яких взяли участь 80 спортсменів. У рамках святкування Дня Молоді 

були проведені змагання з армспорту.  

На Всеукраїнських змагання серед людей з обмеженими фізичними 

вадами «Повір у себе» дві учасниці від міста Переяслава-Хмельницького, які 

виступали за Київську область Верезуб Юлія та Чуєва Даніела стали 

чемпіонками та призерами в змаганнях із легкої атлетики.  

Під час святкування Дня міста відділом з питань фізичної культури, 

молоді та спорту були проведені змагання з легкої атлетики, настільного тенісу, 

футболу, гирьового спорту та армспорту. 4 грудня 2018 року легкоатлети 

міської ДЮСШ зайняли ІІІ загальнокомандне місце.  

На чемпіонаті світу з гирьового марафону який проходив в Іспанії в кінці 

листопада 2018 року  Володимир Яковченко та Юрій Голота стали чемпіонами 
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світу в своїх дисциплінах. Також на чемпіонаті світу з сумо Вікторія Царук 

стала бронзовою призеркою.  

У 2018 році було виділено кошти КЗ «Спортивно-оздоровчий комплекс 

«Стадіон ім. Валерія Лобановського» для капітального ремонту футбольного 

поля (поливна система) та встановлення душових кабін на 2018 рік. 

Керівництво закладу придбало: трактор газонокосарку – 65 000,00 грн. для 

косіння футбольного поля та газонів, а також байдарки Каяк KOLIBRI (3 шт.) – 

27540,00грн. та байдарка К4 спортивна, надувна (катамаран) – 27460,00 грн.  

У комунальному закладі «Переяслав-Хмельницька дитячо-юнацька 

спортивна школа» працює 10 відділень: баскетбол, футбол, легка атлетика, 

настільний теніс, веслування на байдарках та каное, бокс, шахи, сумо, дзюдо, 

кікбоксинг, в якій тренується 618 учнів шкіл міста. В спортивній школі працює 

25 тренерів, з них 14 штатних працівників та 11 сумісників. 10 груп початкової 

підготовки та 35 попередньо базової підготовки. 

В 2018 році КЗ «Переяслав-Хмельницька дитячо-юнацька спортивна 

школа» відкрили відділення з трьох видів спорту: сумо, дзюдо, кікбоксинг. 

Відповідно збільшилася кількість тренерів-викладачів. 

Збільшилася кількість вихованців з 481 до 611. 

Спортсмени ДЮСШ постійно приймають участь в обласних змаганнях, а 

деякі змагаються на чемпіонатах України та показують хороші результати. 

Тренеру-викладачу з баскетболу Биковій Аллі Вікторівні присвоєно 

звання заслуженого тренера України. Її вихованці Кондусь Вікторії, яка брала 

участь в Кубку Світу з баскетболу 3х3 серед команд юніорів U-23 03-07 жовтня 

2018 року Сіань (Китай) за збірну України і виборола ІІІ місце, присвоєно 

Майстер Спорту України міжнародного класу. 

 

12. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА 

 

На виконання міської комплексної Програми підтримки та розвитку 

молоді «Молодь Переяславщини» на 2016-2020 роки у 2018 році було 

заплановано використати 160,21 тис. грн. Із них 92,41 тис. грн. заплановано на 

стипендії; 61,1 тис. грн. – на заходи і перевезення; 6,7 тис. грн. - на новорічні 

подарунки. Всього використано 155 612 грн. 

Згідно річного плану роботи відділом з питань фізичної культури, молоді 

та спорту протягом року проводилася низка заходів щодо реалізації молодіжної 

політики та національно-патріотичного виховання. 

За звітний період проведено 18 заходів. Серед них: заходи із відзначення 

в місті Дня молоді; заходи до Дня міста; семінар спортивного руху Олександра 

Педана «JuniorZ», спрямованого пропагування ведення здорового способу 

життя серед молоді; дванадцяті змагання з тріатлону «Слов’янська Хвиля 

2018»; акція «16 днів проти насильства»; акція «Я обираю здоров’я».  

Молодіжна громадська організація «Джем Толока» в співпраці з міською 

радою провела наступні заходи: «Кіно толока», молодіжний Купальський 

Фестиваль «Джем Толока», акція «Місто яскравих кольорів». У вересні спільно 

з Будинком художньої творчості проведено міський проект для лідерів 

учнівського самоврядування «Переяслав в кольорах», приуроченого до Дня 

міста. 
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У рамках національно-патріотичного виховання спільно з відділом з 

питань фізичної культури, молоді та спорту проведено: лижні змагання, 

присвячені подвигу Героїв Крут; І міський етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри-змагань «Сокіл» («Джура») спільно з 

відділом освіти; Всеукраїнський етап дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл-Джура-2018: Наддніпрянська Січ»; військово-патріотичні змагання 

«Патріот», приурочені до Дня українського козацтва; відкритий урок із 

предмету «Захист Вітчизни» для учнів старших класів. А також був проведений 

спортивно-культурний, просвітницький захід «Дніпро ревучий», «Селфі 

Веломарафон -1187», історико-краєнознавча експедиція «Закриті сторінки 

історії», ініціатором яких став голова громадської ініціативи «Корінь нації» 

Микола Богатир. 

Члени громадських організацій, студентська та учнівська молодь, 

працівники органів місцевого самоврядування взяли участь у таких обласних 

заходах: національний  конкурс «Молодіжна столиця України»; Всеукраїнський 

конкурс «Моя майбутня професія: Планування і розвиток»; тренінг «Основи 

фандерайзингу та написання проектів для отримання грантів»; акція 

Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» - «Почуй світ»; 

Всеукраїнський молодіжний форум «Саміт проактивних «Б.У.М.» - Бажай. 

Удосконалюй. Мотивуй»; серія тренінгових навчань «Відповідальна молодь 

Київщини. Тут і зараз» (взяли участь 12 учасників); визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства; 

тренінг «Молодіжний працівник»; Київський обласний молодіжний форум. 

Громадська ініціатива «Корінь нації» взяла участь в обласному конкурсі з 

визначення проектів із національно-патріотичного виховання, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, до якого подали свій проект «Корінь 

нації–мандрівка Україною крізь віки». На конкурсі даний проект, 

представлений Миколою Богатирем, зайняв перше місце. 

 

13. ІНФОРМАЦІЯ ПО БУДІВНИЦТВУ ТЕС 

 

Актуальним питанням для міста залишається будівництво ТЕС за 

адресою: вул. Героїв Дніпра, 38-а/1, яке здійснює ТОВ «Енерго-промислова 

група «Югенергопромтранс». 

Ухвалою Верховного Суду відкрито касаційне провадження за скаргою 

Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області на постанову 

Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 07 

листопада 2017 року та постанову Київського апеляційного адміністративного 

суду від 18 січня 2018 року у справі №373/1059/17. 

27 квітня 2018 року у місті проведено громадські обговорення щодо 

наміру ТОВ «Енергопромислова група «Югенергопромтранс» отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від електростанції на 

біомасі, яка розташована за адресою: вул. Героїв Дніпра, 38 а/1, м. Переяслав-

Хмельницький, Київської області. 

5 листопада 2018 року в залі засідань Переяслав-Хмельницької міської 

ради відбулася зустріч народних депутатів України Артура Палатного та Олега 
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Велікіна з активістами, які виступають проти будівництва та діяльності 

теплоелектростанції. Захід відбувся за участі міського голови Тараса Костіна. 

Після бурхливого обговорення та взаємного обміну думками щодо ситуації, яка 

склалася навколо ТЕС, Артур Леонідович пообіцяв підтримку жителям міста 

виключно у межах правового поля. 

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 

826/10603/17 за позовом Заступника керівника Бориспільської місцевої 

прокуратури в інтересах міської ради до ДАБІ України про визнання дій 

протиправними та скасування дозволу на виконання будівельних робіт позов 

Заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури задоволено. 

Рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 19.12.2018 

апеляційна скарги ДАБІ України, ТОВ «ЕПГ «Югенергопромтранс» задоволено 

частково. 

У провадженні Господарського суду Київської області знаходиться 

справа №911/2684/17 за позовом Переяслав-Хмельницької міської ради до ТОВ 

«ЕПГ «Югенергопромтранс» про розірвання договору оренди земельної 

ділянки та її повернення. 

 

14. НАЙБІЛЬШ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

Стратегічними питаннями у 2019 році для міста залишаються: 

 Утворення об’єднаної територіальної громади. 

 Ремонту доріг, тротуарів. Зокрема вже розроблено проектно-

кошторисну документацію по капітальному ремонту окремих ділянок 

дорожнього полотна. Дану документацію направлено на співфінансування з 

обласного бюджету в 2018 році в Департамент регіонального розвитку та 

житлово-комунального господарства. Також, із метою зменшення руйнації 

асфальтного покриття та відведення великогабаритного транспорту з 

центральних вулиць міста, розроблено проект по будівництву автодороги по 

вул. Промислова та направлено на співфінансування з державного бюджету.  

 Капітальний ремонт парків імені Тараса Шевченка та Григорія 

Сковороди. 

 Відновлення санітарного стану водойм міста. 

 Поводження з твердими побутовими відходами. 

 Капітальний ремонт покриття даху Переяслав-Хмельницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4. Розроблено проектно-кошторисну 

документацію по капітальному ремонту даху Переяслав-Хмельницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4. Дану документацію направлено на 

співфінансування з обласного бюджету у 2018 році в Департамент 

регіонального розвитку та житлово-комунального господарства.  

 Питання передачі в комунальну власність територіальної громади 

міста Переяслава-Хмельницького будівлі, що знаходиться за адресою: м. 

Переяслав-Хмельницький, вул. Б.Хмельницького,182. 

 Питання передачі в комунальну власність територіальної громади 

міста Переяслава-Хмельницького незавершеного будівництвом об’єкта - 

Історичного музею Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав». 
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 Розширення переліку адміністративних послуг, які надаються 

громадянам. 

 2019 рік – рік спорту. Відділ з питань фізичної культури, молоді та 

спорту виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради 

започатковує проведення міського конкурсу проектів, розроблених 

молодіжними та дитячими громадськими організаціями стосовно реалізації 

молодіжної політики. Конкурс проводиться за міською комплексною 

Програмою підтримки та розвиту молоді «Молодь Переяславщини» на 2016-

2020 роки. 

 Створення регіональної ради сприяння розвитку громадянського 

суспільства в місті Переяславі-Хмельницькому. 

 

 


