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

а також із метою забезпечення відкритого діалогу між владою та громадою, 

вношу на обговорення громадськості звіт про роботу міського голови та 

виконавчих органів Переяслав-Хмельницької міської ради за 2017 рік. 

 

 
 

 

БЮДЖЕТ  

МІСТА ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЗА 2017 РІК 

За 2017 рік до бюджету міста надійшло 306642,62 тис. грн., ( 102,47 % або 

+7411,81 тис. грн. до плану), що на 91019,92 тис. грн. більше, ніж у 2016 році. 

Видатки міського бюджету у 2017 році склали 303918,1 тис. грн. 

Найбільші надходження до загального фонду забезпечують: 

 податок із доходів фізичних осіб 65610,90 тис. грн., що на 22625,2 тис. 

грн. більше, ніж у 2016 році;  

 місцеві податки і збори (податок на майно (податок на нерухоме майно, 

плата за землю, транспортний податок), єдиний податок, туристичний збір) 

26921,08 тис. грн., що на 4376,28 тис. грн. більше, ніж у 2016 році.  
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медична субвенція

23011.20

7.50%

Власні доходи  

загального фонду

103999.83

33.92%
Субвенції на 

виконання 

державних програм 

соціального захисту

150598.14
49.11%

Освітня субвенція

21490.70

7.01%

Спецфонд

3857.35

1.26%

Субвенція на 

погашення різниці в 

тарифах 

(спеціальний фонд) 
3194,82

1,04 %

Стабілізацій

на дотація

355.00

0.12%

Субвенція з  на 

надання державної 

підтримки особам з 

особливими 

освітніми потребами
135.59

0.04%

Доходи міського бюджету 306642,62 тис.грн.

податок та збір на 

доходи фізичних осіб

65610.90

63.09%

плата за наданя 

адміністративних 

послуг

1326.10

1.28%

оренда майна

409.16

0.39%

місцеві податки

26921.08

25.89%
державне 

мито

313.44…

інші податки …

акцизний податок

9213.15

8.86%

Структура власних доходів загального фонду 

міського бюджету 103999,83 тис.грн.
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Видатки бюджету міста за 2017 рік
всього – 303918,4 тис. грн.



6 
 

 
 

 
 

 

освіта (в т.ч. освітня 
субвенція)
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66.0%

органи місцевого 
самоврядування
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соціальний захист
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культура
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Структура видатків загального фонду по галузях
видатки загального фонду – 108259,4 тис. грн.
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0.0%

придбання техніки 
та обладнання для 
бюджетних установ 

міста
0

0.0%

Структура видатків загального фонду за 
економічною класифікацією

всього – 108259,4 тис. грн.
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ЗАГАЛЬНА   ІНФОРМАЦІЯ 

Станом на 1 грудня 2017 року, відповідно до Державного реєстру виборців, у 

місті значиться 24655 осіб (серед яких 300 осіб, які нездатні самостійно 

пересуватися) та 48 осіб недієздатних, які не беруть участі у виборах. 

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

представниками 8 політичних сил. 

У 2017 році відбулося 22 пленарних засідання сесій міської ради, на яких 

прийнято 1084 рішень, з них 751 земельне питання.  

Проведено громадські слухання: 

1. Звіт міського голови за 2016 рік (січень-лютий 2017 року). 

2. Обговорення проблемних питань, стану правопорядку та злочинності в 

місті Переяславі-Хмельницькому (жовтень 2017 року). 

 
3. Обговорення проекту бюджету міста Переяслава-Хмельницького на 2018 

рік (листопад 2017 року). 
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Проведено 23 засідання виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької 

міської ради. 

 

Прийнято рішень виконавчого комітету 

Із них: 

464 

Із основних питань 216 

Житлових питань 119 

Питання захисту прав дітей, опіки та піклування 41 

Питання архітектури 99 

 

 
 

За звітний період по виконавчому комітеті: 

Всього зареєстровано документів  8131 

Вхідної кореспонденції 3277 

Вихідної кореспонденції 3323 

Доручень міського голови 23 

Доповідних, службових записок 195 

телефонограм 217 

Розпоряджень міського голови 1096 

З них:  

З основної діяльності 554 

З особового складу 139 

Про відпустки 180 

Про відрядження 223 
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Постійно проводився прийом громадян. 

При виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради створено 

Громадську раду (голова – Віталій Коцур), яка налічує 29 громадських об'єднань. 

Основними завданнями громадської ради є: здійснення громадського контролю за 

діяльністю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування; сприяння 

врахуванню органами місцевого самоврядування громадської думки під час 

формування та реалізації державної політики та місцевих програм. 

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ  ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  

(ЦНАП) 

Центр надання адміністративних послуг за переліком має 99 видів 

адміністративних послуг. 

У 2017 році надано послуг та проведено консультацій 37 (тридцяти семи) 

тисячам 456 (чотирьомстам п’ятдесяти шести) суб’єктам звернень.  

Надано результатів – 20 809 послуг ( у 2015 р.– 9 518, 2016 р.– 18 145). З них:  

- 5 205 послуг реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання громадян 

(2016 р.– 2 914); 

- 5 049 адміністративних послуг із земельних питань (2016 р.– 5 202 , 

2015 р. – 2 914); 

- 4 614 довідок громадян (2016 р.– 4 505, 2015 р.– 3 407); 

- 3 302 послуг державної реєстрації (2016 р.– 2 652), з них: 1941 – 

реєстрація майна, 1349 - реєстрація бізнесу (юр/фіз осіб), 12 – громадських 

об’єднань; 

- прийнято 1 682 (2016 р.– 2 170,  2015 р.– 2371) звернень громадян;  

- 947 послуг виконкому (2016 р.– 702). 
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Серед тематичних видів звернень суб’єктів найчастіше піднімалися питання 

соціального захисту, земельних відносин та будівництва, архітектури, житлово-

комунального господарства, будівництва та ремонту доріг, благоустрою. 

 

НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ  МІСТА ВІД ОРЕНДИ 

КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА 

Станом на 31.12.2017 до міського бюджету надійшло від оренди 

комунального майна 409,16 тис. грн., що на 53,1 тис. грн. більше, ніж за цей же 

період 2016 року. Відмічається тенденція росту надходжень від оренди 

комунального майна. 

 

Період 2015 2016 2017 

Сума 

надходжень,  грн. 

330128,36 356054,97 409164,83 
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НАДХОДЖЕННЯ  ДО  БЮДЖЕТУ МІСТА  ВІД ОРЕНДИ ЗЕМЛІ  

Станом на 31.12.2017 діяло 298 договорів оренди земельних ділянок 

комунальної власності. 

 

Період 2015 2016 2017 

Сума надходжень, 

тис. грн. 

4203,2 7994,71 8181,59 

 

 
 

НАДХОДЖЕННЯ  ВІД  СПЛАТИ ЗА ДОГОВОРАМИ  ОСОБИСТОГО 

СТРОКОВОГО  СЕРВІТУТУ,  ПАЙОВОЇ  УЧАСТІ (ВНЕСКУ) ТА 

ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬ  НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  ПРИЗНАЧЕННЯ 

Передбачається продовження розробки детальних планів територій, плану 

червоних ліній винесення в натурі на місцевість перспективної межі міста, 

відведення прибережно-захисних смуг від річок Альта та Трубіж. 

На сьогодні розроблені та затверджені в установленому порядку: 

- Генеральний план; 

- Історико-архітектурний опорний план; 

- План Зонування (Зонінг); 

- Детальні плани територій (включають 15 кварталів, з них 12 кварталів 

– для розміщення житлової забудови та 3 – з метою зміни цільового призначення 

земель, що перебувають у приватній власності.  

Розпочато роботи по створенню: 

- Плану червоних ліній; 

- проектів реконструкції парків імені Григорія Сковороди та імені Тараса 

Шевченка; 

- оголошено конкурс на визначення виконавця робіт по розробці 

Детальних планів території.  

За 2017 рік надійшло 105 звернень від учасників бойових дій, надано 140 

земельних ділянок. Відповідно були надані земельні ділянки і по зверненнях за 

2016 рік. 

Порівняльний аналіз надходжень до міського бюджету за місця користування 

земельними ділянками під тимчасовими спорудами (ТС) для провадження 

підприємницької діяльності, від сплати за договорами особистого строкового 
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Сума надходжень, тис. грн.
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сервітуту, пайової участі (внеску) та продажу землі несільськогосподарського 

призначення наведено нижче. 

 

 Минулий звітній період (2016 рік), грн. 

За договором Фактично Заборгованість 

Від сплати за договорами особистого строкового сервітуту, пайової 

участі (внеску) 

Всього за 2017 

(при 162 ТС) 
194 370,84 193 057,60 1 313,24 

Всього за 2016 

(при 145 ТС) 
170 010,53 127 441,96 24 360,31 

Від сплати за продаж землі несільськогосподарського призначення 

Всього за 2017 

(1 зем. ділянка) 
29 900 29 900 29 900 

Всього за 2016 - - - 

 
 

ДЕРЖАВНІ  ЗАКУПІВЛІ   ЧЕРЕЗ  СИСТЕМУ  ПРОЗОРО 

Загальна сума бюджетних коштів, зекономлених при закупівлі товарів через 

систему Прозоро у 2017 році, становить 573,56 тис. грн. при оголошеній сумі 

закупівель в системі – 27685,03 тис. грн. 

 

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

Станом на 01.01.2018 рівень приватизованого житла по місту становить 

94,12%. 

За 2017 рік приватизовано 17 квартир, 1 житловий будинок, 39 житлових 

приміщень у гуртожитках, загальна площа приватизованого житла – 2604,70 кв.м., 

107 громадян скористались правом на приватизацію житла. 

Розпочато приватизацію житлових приміщень у гуртожитку по вул. 

Фабричній, 1а, який у серпні 2017 року був переданий у комунальну власність 

громади міста. 

 

ЖИТЛОВІ ПИТАННЯ 

Актуальним залишається питання забезпечення населення міста житлом. 

Станом на 1 січня 2018 року на квартирному обліку перебуває 1484 сім’ї. 17 сімей 

отримали ордери (за фактичним місцем проживання) на житлову площу в 

гуртожитку по вул. Фабричній, 1а. У цьому ж гуртожитку надано службове житло 

працівнику поліції. 
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ЗАХОДИ  З  БЛАГОУСТРОЮ  МІСТА 

Протягом 2017 року проведено: 

- висипку доріг 16-ти вулиць, зокрема: вул. Літня, Андрушівська, 

Сухомлинського, Степова, Солонці, Дібровна, Східна, Магдебурзького права, 

Соборна, Можайська, Борисівське поле, В. Підвальна, Весела, Героїв Дніпра, 

Кооперативна, Ціолковського; 

- ремонт зливової каналізації: 

* відремонтовано 54 зливовоприймальних колодязів, 

* почищено 212 зивовоприймальних колодязів, 

* встановлено 25 зливовоприймальних колодязів, 

* виготовлено та встановлено 21 металеву решітку; 

-  грейдерування доріг двадцяти вулиць; 

- виконано поточний ремонт  23-х вулиць та провулків. 

На виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт 

доріг та тротуарів із міського бюджету виділено 7 млн. 162 тис. 49 грн. 53 коп. 

Виконано капітальний ремонт дорожнього покриття 11-ти доріг та тротуарів, 

зокрема: 

- вул. Фабрична  (в межах вул. Б. Хмельницького та вул. Шевченка) –  

777 901,39 грн.; 

  -    частини тротуару (вул. Шкільна (ІІ етап)) – 763 387,2 грн.; 

  -     вул. Героїв Дніпра (в межах буд. №39 та буд. №32А) – 1 132 745,45 грн.; 

  -    вул. Сковороди (в межах вул. Покровська та вул. Шевченка) –  

998 098,03 грн.; 

- на розі вул. Ново-Київське шосе та вул. Поліська (ІІ етап) – 

343 774,98 грн.; 

- вул. Потапенка Ярослава (в межах буд № 31 та буд № 51) –  

1 475 751,69 грн.; 
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-  вул. Саустенка Миколи (в межах вул. Б. Хмельницького та  

Можайської) – 411 802,67 грн.; 

- вул. Б. Хмельницького (в межах буд. № 97 та буд. № 99) – 140 998 грн.; 

- міжквартального роз’їзду вулиць Грушевського та вул. Пугачова – 

417 662,31 грн.;  

- міжквартального роз’їзду вулиць Пугачова та вул. Набережна – 

467927,81 грн. 

Проводиться виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт: 

парку ім. Г Сковороди  -  49,8 тис. грн (виконано частково); 

парку ім. Т. Шевченка  -  49,8 тис. грн (виконано частково). 

Закуплено 40 урн для сміття, 15 зупинок громадського транспорту та 

розпочато їх встановлення. 

На центральних вулицях міста наведено дорожню розмітку підрядниками: 

- ТОВ «Інтанкомфорт» 1250 м² на суму 77 535 грн.; 

- ТОВ «Дорожні системи» 1044 м² на суму 99 184 грн. 

Облаштовано клумби на привокзальній площі на суму 95 тис. грн. 

Проводяться постійно загальноміські акції з благоустрою та прибирання 

міста. 

 

 
З нагоди дня міста, за сприяння голови Київської обласної державної 

адміністрації Олександра Горгана, встановлено острівець безпеки на пішохідному 

переході по вулиці Богдана Хмельницького поблизу податкової. 
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Цеху «Благоустрій» комунального підприємства Переяслав-Хмельницьке 

виробниче управління комунального господарства придбано міні-трактор та 

трактор МТЗ з насадками на загальну суму 924 тис. грн.  
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ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Проблемним питанням залишається велика кількість вуличних тварин. 

Проводиться робота щодо стерилізації безпритульних собак. Значним внеском у 

вирішення цього питання є активність небайдужих жителів міста, оскільки нині 

саме вони здійснюють утримання та догляд у післяопераційний період 

стерилізованих тварин. Міський бюджет оплачує стерилізацію та харчування 

безпритульних собак. 

Великою проблемою для міста час від часу є перебій у вивезенні твердих 

побутових відходів  у зв’язку з відсутністю місця для їх утилізації та перешкодами 

в доступі до міського сміттєзвалища в селі Велика Каратуль. Ця проблема 

територіально стосується двох громад. До того ж 50% жителів міста, власників 

тимчасових споруд не сплачують за вивіз твердих побутових відходів.  

У той же час проведено 

реконструкцію чотирьох 

майданчиків для збору твердих 

побутових відходів по вулицях 

Оболонній та Набережній на 

загальну суму 168 тисяч 

гривень, зокрема:  

- вул. Оболонна – 45 

тис. грн.; 

- вул. Набережній 

(біля буд. № 6) – 45 тис. грн.; 

- вул. Набережній 

(біля буд. № 12) – 45 тис. грн.; 
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- вул. Набережній (біля буд. № 14) – 33 тис. грн. 

На заходи міської програми «Питна вода» виділено з бюджету міста близько 

трьох мільйонів гривень. Проведено капітальний ремонт водопровідних мереж по 

вулицях Ярмарковій, Тепличній, Героїв Вітчизняної війни, Ціолковського, 

провулку Дніпровському, відремонтовано водопровід у Підварки (через луг) від 

вул. Шевченка.  

Суспільно-політична ситуація навколо ТЕС залишається нестабільною, 

ведуться судові тяжби з питань будівництва. 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА 

Значні роботи проведено в житлово-комунальному господарстві на загальну 

суму 1 млн. 213 тисяч гривень. Здійснено: 

- капітальний ремонт каналізаційної мережі до будинків №43 та №45 по вул. 

Покровській на суму 49,691тис. грн.; 

- встановлено 50 енергозберігаючих вікон у під’їздах будинків за адресами на 

суму 94 682,00  грн.: 

вул.Пугачова, 7, (2 під.) – 10 шт. 

вул.М.Грушевського, 53, (3 під.) – 4 шт. 

вул.М.Грушевського, 53, (7 під.) – 4 шт. 

вул.М.Грушевського, 53, (8 під.) – 4 шт. 

вул.М.Грушевського, 55, (1 під.) – 4 шт. 

вул.Набережна, 12, (1 під.) – 4 шт. 

вул.М.Грушевського, 55, (2 під.) – 4 шт. 

вул.Набережна, 12, (5 під.)– 4 шт. 

вул.Б.Хмельницького, 78, (2 під.)– 4 шт. 

вул.М.Грушевського, 53, (2 під.)– 4 шт. 

вул.Пугачова, 9, (6 під.) – 4 шт; 

- встановлено 20 металевих дверей з кодовими замками; 

- проведено заміну труб холодної води близько 380 м; 

- здійснено ремонт панельних швів в будинках за адресами: 

вул.Можайська, 6 – 33 метрів погонних (далі  м.п.) 

вул.Можайська, 9 – 94,0 м.п. 

вул. Миру, 4 – 188,55 м.п. 

вул.Миру, 20 – 19,00 м.п. 

вул. Оболонна, 2 Б – 113,85 м.п. 

вул. Оболонна, 2 В -  47,5 м.п. 

вул. М.Грушевського, 49 – 6,0 м.п. 

вул. М.Грушевського, 51 – 40 м.п. 

вул. М.Грушевського, 53 – 253,5 м.п. 

вул.М.Грушевського, 55 – 59,5 м.п. 

вул. М.Грушевського, 57 – 19,5 м.п. 

вул. Набережна, 4 – 160,3 м.п. 

вул. Набережна, 6 – 119 м.п. 

вул.Набережна, 8 – 105,9 м.п. 

вул.Набережна, 10 – 37,8 м.п. 

вул. Набережна, 12 – 105,5 м.п. 
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вул.Набережна, 14 – 49,8 м.п. 

вул. Набережна, 16 – 269,9 м.п. 

вул. Пугачова, 4 – 8,0 м.п. 

вул.Пугачова, 7 – 35,5 м.п. 

вул. Пугачова, 9 – 75,2 м.п. 

вул. Сковороди, 58 – 84 м.п. 

вул. Альтицька, 3 – 19,6 м.п.  

(всього відремонтовано 1944,9 м.п. панельних швів на суму 

158 821,14грн.); 

- проведено ізоляцію труб в підвалах будинків за адресами: вул.М. 

Грушевського, 49, вул.Можайська, 6, вул.Б. Хмельницького, 76, вул.Оболонна, 2 в, 

вул.Покровська, 49, вул.Б. Хмельницького, 33, вул.Шевченка, 22, вул.М. 

Грушевського, 53, вул.Набережна, 12, вул.Набережна, 14, вул.Набережна, 16, 

вул.Оболонна 2 Б.; 

- замінено 318 м труб каналізаційної мережі; 

- замінено 418 м труб опалення в підвалах будинків; 

-  виконано ремонт м’якої покрівлі на будинках: 

вул.М.Грушевського, 49 – 131 м2 

вул.М.Грушевського, 51 – 530 м2 

вул.М.Грушевського, 53 – 320 м2 

вул.М.Грушевського, 55 – 430 м2 

вул.М.Грушевського, 57 – 1170 м2 

вул.Набережна, 4 – 500 м2 

вул.Набережна, 8 – 30 м2 

вул.Набережна, 10 – 20 м2 

вул.Набережна, 12 – 30 м2 

вул.Набережна, 16 – 580 м2 

вул.Пугачова, 9 – 300 м2 

вул.Оболонна, 2 Б -  10 м2 

вул.Оболонна, 2 В – 400 м2 

вул.Святого Єфрема, 7 – 208 м2 

     вул.Святого Єфрема, 15 – 410 м2 

вул.Миру, 4 – 460 м2 

вул.Миру, 20 – 60 м2 

вул.Б.Хмельницького, 42 – 7 м2 

вул.Б.Хмельницького, 78 – 300 м2 

вул.Б.Хмельницького, 182 А – 6м2 (всього 5902 м2  на суму451 968,20грн.); 

- виконано ремонт у 30 під’їздах багатоповерхових будинків; 

- встановлено на вході в під’їзди будинків 237 антивандальних 

енергозберігаючих світильників.  

 

 

РОЗВИТОК  ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

Упродовж 2017 року на 3,3% зросла кількість підприємств – юридичних осіб, 

тоді як кількість фізичних осіб-підприємців зменшилася на 5,6% (табл.).  
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2016 рік 2017 рік 

Темп 

приросту 

Кількість підприємств – юридичних осіб, 

од. 
391 404 3,3% 

Кількість фізичних осіб-підприємців, осіб 1571 1483 -5,6% 

Податок на доходи фізичних осіб від 

суб’єктів господарювання, тис. грн. 
20370 30570 50,1% 

Єдиний податок, тис. грн. 13184 16710 26,7% 

Акцизний податок, тис. грн. 7339 9213 25,5% 

 

Простежується збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету. 

Так, у 2017 році на 50,1% зросла сума податку на доходи фізичних осіб від 

суб’єктів підприємницької діяльності, на 26,7% збільшилася сума єдиного податку 

та на 25,5% – акцизного податку (діаграма). 

 

Показники податкових надходження до місцевого бюджету, тис.грн. 

 

 
 

Із року в рік, у залежності від потреб споживачів, у місті відкриваються нові 

заклади торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного господарства.  

Так, упродовж 2017 року розпочали роботу 30 нових комерційних закладів (у 

2016 році – 23 заклади). Серед них варто відзначити заклади мережевої торгівлі: 

«Червоний маркет», «Сезон», «Єрмоліно», «СвіжеНа!», друге відділення «Нової 

пошти», брендовий магазин «Мобілочка». 

Загалом станом на 01.01.2018 в місті налічується  
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РОЗМІЩЕННЯ  ЗОВНІШНЬОЇ  РЕКЛАМИ 

Щороку зростає кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами та, 

відповідно, – сума надходжень до місцевого бюджету.  

Так, від зовнішньої реклами до місцевого бюджету надійшло 85654,71 грн. 

від 32 суб’єктів господарювання.  

 

 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Сума надходжень, грн. 37646,74 46387,76 53456,74 85654,71 

Кількість 

розповсюджувачів 

об’єктів зовнішньої 

реклами (ОЗР), осіб 

22 24 26 32 

 

Збільшення суми надходжень у 2017 році на 60,2% по відношенню до 

попереднього періоду пов’язане не лише зі зростанням базових тарифів, а й з 

позитивним результатом діяльності робочої групи з проведення інвентаризації 

об’єктів зовнішньої реклами. 
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ЗАХОДИ  ЗАХИСТУ  ПРАВ  СПОЖИВАЧІВ 

Упродовж 2017 року до відділу підприємництва та споживчого ринку по 

питанню захисту прав споживачів звернулися 22 особи. Більшість скарг 

стосувалася неякісного товару та порушення умов договору про виконання робіт 

чи надання послуг. Працівники відділу на користь споживачів вирішили 8 справ, 

по всіх інших – надали консультації, допомогли в складанні претензій, звернулися 

по допомогу до компетентних органів. 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКОЇ  ПРОГРАМИ «ВІДКРИТЕ    

ЕЛЕКТРОННЕ МІСТО»   

 

У рамках виконання 

програми «Відкрите електронне 

місто» та реалізації Угоди про 

співпрацю з Проектом ЄС/ПРООН 

«Місцевий розвиток, орієнтований 

на громаду – ІІІ» придбано та 

облаштовано серверну кімнату в 

приміщенні Переяслав-

Хмельницької міської ради за 

адресою: вул.Б. Хмельницького, 

27/25, створено інтерактивну карту 

міста, на якій у мережі Інтернет у режимі онлайн можна знайти потрібні об’єкти 

комунального майна з відповідними характеристиками, побачити, що здається в 

оренду, визначити місце перебування пасажирського транспорту восьми міських 

маршрутів, оснащених GPS-трекерами. Плануємо дооснастити всю комунальну 

техніку. 

У результаті впровадження проекту «Створення сучасних зупинкових 

комплексів» установлено вісім терміналів на зупинках «Школа №5», 

«Автостанція», «Дитсадок №7», «Критий ринок», «Центральна площа», «Парк», 

«Університет», «вул. Дніпровська», на яких розміщено графік руху транспорту, а 

також можна скористатися безкоштовним WI-FI, підзарядити мобільний телефон. 

На цих зупинках встановлено вісім камер відеоспостереження. 
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Наприкінці року реалізовано 

проект «Улаштування системи 

відеонагляду в місті» та додатково 

встановлено ще десять камер 

відеоспостереження, вісім із яких 

зчитують номерні знаки на 

транспортних засобах при в’їзді та 

виїзді з міста. Дві камери встановлено 

на центральній площі міста. Усі ці 

камери виведені на монітори «Єдиного 

диспетчерського центру», який 

створено з метою координації роботи комунальних служб. 

 

ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Кілька років поспіль у місті проводяться енергозберігаючі заходи, на які від 

партнерів Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй виділено два мільйони 

триста три тисячі гривень, із місцевого бюджету використано один мільйон 

шістсот сорок одну тисячу гривень та залучено двісті вісім тисяч гривень від 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і благодійних фондів. Тож 

вдалося зробити капітальний ремонт даху та утеплити фасад багатоквартирного 

будинку №3а по вул. Шкільній; реконструкцію даху будинку №7 по вул. 

Можайській, капітальні ремонти покрівель та утеплення технічних поверхів ОСББ 

«Молодіжний Переяслав» і «Дружня родина», капітальний ремонт інженерних 

мереж теплопостачання, заміну вікон і дверей на енергозберігаючі у приміщенні 

ОСББ «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ДОБРОБУТ».  

Також проведено капітальні ремонти спортивної зали спортивного комплексу  

школи №7, їдальні та актової зали школи №1. 

 

РОЗВИТОК  ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 

У нашому місті розпочато впровадження системи енергомоніторингу 

«Київщина енергоефективна». 

В Україні стартував проект "Енергоефективність у громадах-II". Його 

впроваджуватимуть компанія GIZ за дорученням Федерального міністерства 

економічного співробітництва та розвитку 

Німеччини (BMZ) та Асоціація малих міст 

України. У конкурсному відборі взяли 

участь 96 міст з усієї України, відібрані – 20 

міст. Серед них наше місто - Переяслав - 

Хмельницький, який став партнером 

проекту "Енергоефективність у громадах 

ІІ".  

Громада міста відібрана експертною 

комісією в якості переможця конкурсу на 

розробку та написання Планів Дій Сталого 

Енергетичного Розвитку та Клімату для 

малих громад України, з чисельністю населення не більше 50 тис., які планують 

прискорити розвиток власних громад. 
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Представник - координатор від міста Переяслава-Хмельницького впродовж 

2018 року буде відпрацьовувати з експертами конкретні проектні пропозиції та 

сформують першочергові заходи по зменшенню бюджетних витрат на енергоносії і 

скорочення викидів СО2 до 2030 року. 

 
 

ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ 

Станом на 01.01.2018 для задоволення потреб населення м. Переяслава-

Хмельницького виконуються 8 міських маршрутів загального користування, а 

саме: 

- маршрут №1 «Борисівка 

– Автостанція»; 

- маршрут №2 «Комуна – 

школа №4»; 

- маршрут №3 «Газове 

господарство – школа №4»; 

- маршрут №5 

«Автостанція – ТТС – школа 

№4»; 

- маршрут №6 «Житловий 

масив «Лагері» – школа №4» 

- маршрут №7 «Спаська 

Левада – школа №4»; 

- маршрут №9 «Солонці – вул. Петропавлівська ч/з автостанцію, 

педуніверситет»; 

- маршрут №35 «Спортбаза – вул. Потапенка Ярослава». 

Вищезазначені маршрути сполучають всі мікрорайони міста. 
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Було дуже складно знайти перевізника на міський маршрут №5 «Автостанція 

– ТТС – школа №4». Проте, вдалося залучити ТОВ «ПЕРЕЯСЛАВЛЮКСАВТО» 

до роботи на маршруті. В зв`язку з цим з 1 листопада 2017 року відновив свою 

роботу вищевказаний маршрут. 

На всіх маршрутах здійснюється пільгове перевезення окремих категорій 

громадян по талонах. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Протягом 2015-2017 років у місті виплачено з державного бюджету такі 

соціальні допомоги: 

№ Види соціальних допомог 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

1 Допомога  малозабезпеченим  сім’ям 262 271 342 

 тис. грн. 5 655 7 768 9 125 

2 Допомога одиноким матерям:   сімей  416 253 258 

                                                   тис. грн.         2 294 2 817 3 389 

3 Допомога  інвалідам  з  дитинства  та  

дітям  інвалідам:                          сімей 

 

369 

 

372 

 

359 

                                                    тис.  грн.. 5 407 6 492 7162 

 Допомога  сім’ям з дітьми  всього:          

                                                        сімей  

 

2 502 

 

2 558 

 

2 573 

 тис. грн.  32 404 36 981 40 553 

 

Протягом 2015-2017 років виплачено коштів з місцевого бюджету: 

№ Види  допомог 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

1 Матеріальна  допомога:                   осіб 607 638 727 

 тис.  грн 245,6 372,9 588,8 

2 Допомога  фізичним  особам,  які  

надають  соціальні  послуги  тим,  хто  

не  здатен  до  самообслуговування, осіб 

 

 

121 

 

 

125 

 

 

123 

 тис. грн 223,0 245,0 275,7 

3 Допомога  інвалідам з вадами зору та 

сіям”ям  загиблих  уч. бойових дій:                                                             

                                                            осіб 

 

 

67 

 

 

66 

 

 

56 

 тис.  грн 86 117 74 

4 Всього:                                                 осіб                                  795 829 906 

 тис.  грн 554,6 734,9 938,5 

 

Серед тих хто звертався і отримав матеріальну допомогу у 2017 році: 319 

учасників АТО та члени їх сімей; 45 осіб із інвалідністю; 50 осіб, які постраждали 

від аварії на ЧАЕС; 24 ветерани Великої Вітчизняної війни; 103 ветерани праці; 12 

одиноких та багатодітних матерів та інші. 

У 2017 році затверджено «Програму фінансування видатків з 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 у місті 
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Переяславі-

Хмельницькому 

на 2017 рік». 

Згідно цієї 

Програми 

протягом  2017 

року щомісячно 

до 3000 громадян  

пільгових 

категорій міста 

користувались 

талонами на 

проїзд. 

Перевізникам 

міста 

відшкодовано з 

міського 

бюджету 350 тис грн. ПАТ «Укртелекому» за надані послуги зв’язку для 

пільговиків міста виплачено з міського бюджету 320 тис грн. Таку ж Програму 

прийнято міською радою і на 2018 рік. 

Одним із 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 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

1 Субсидія на житлово-комунальні 

послуги:                                     сімей 

 

5 301 

 

7 317 

 

7 768 

                                                   тис. грн 29 956 74 903 93 170 

2 Субсидія на тверде паливо і скраплений 

газ:                                                сімей 

 

48 

 

67 

 

64 

                                                     тис. грн.  84 215 199 

3 Всього:                                        сімей 5 385 7 532 7 832 

                                                     тис. грн 30 040 75 118 93 369 

 

Для ветеранів війни та інвалідів різного профілю видано 39 путівок на 

оздоровлення. Виплачено 86 інвалідам компенсацію на бензин та транспортне 

обслуговування на суму 23 тис грн. та 40 інвалідам – компенсацію за 

невикористану санаторно-курортну путівку на суму 15 тис грн. Видано інвалідам 

різного профілю 105 направлень на різного роду протезування.  

Одинадцять осіб поселено в будинки-інтернати області. 

Всі 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 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

1 Всього виплат                            осіб 3 187 2 661 1 905 
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                                                    тис.  грн 6 012 6 889 7 608 

2 Видано путівок на оздоровлення: осіб 120 117 126 

 

Станом на 01.01.2018 заборгованість із виплати зарплати по даних 

управління статистики в місті відсутня. 

В управлінні соціального захисту населення сформовано комп’ютерну базу 

даних по пільгових категоріях громадян міста на 6 556 осіб, а саме: 

- ветеранів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них осіб – 1064; 

- жертви нацистських переслідувань – 1; 

- діти війни – 1274; 

- ветеранів праці – 1579; 

- постраждали ЧАЕС – 1638; 

- ветерани військової служби – 121; 

- інваліди зору – 49; 

- багатодітні сім’ї – 112; 

- діти з багатодітних сімей – 350; 

- інваліди загального захворювання – 418. 

За 2017 рік, згідно прийнятих розрахунків, управлінням соціального захисту 

населення перераховано комунальним службам міста 14 млн 80 тис грн. за надані 

послуги пільговим 

категоріям громадян.  

Станом на 01.01.2018 

в управлінні соціального 

захисту населення 

зареєстровано 650 осіб, які 

прибули з АР Крим, 

Донецької та Луганської 

областей. Для 148 осіб 

нараховані та виплачені 

протягом року 2 млн. 21 

тис. грн. допомоги для 

оплати житлово-

комунальних послуг.  

Успішно реалізовано проект 

«Служба медико-соціальної допомоги, 

організація дозвілля жертв націонал-

соціалізму в Переяславі-

Хмельницькому із залученням їхніх 

родичів та волонтерської молоді» 

Переяслав-Хмельницьким відділенням 

громадської організації «Міжнародний 

благодійний фонд «Взаєморозуміння і 

толерантність» спільно з Німецьким 

федеральним фондом «Пам’ять, 

відповідальність і майбутнє». 
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Постійної підтримки потребують родини, де виховуються 56 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 168 багатодітних 

сімей, у яких зростають 550 дітей, 

понад 70 родин, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

Оздоровчими послугами 

охоплено 356 дітей, 

відпочинковими – 1240 дітей, на 

що з місцевого бюджету 

використано186 тис. 400 грн.   

 

 

ГАЛУЗЬ ОСВІТИ 

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.  

У 2017 

році випущено 

156 учнів, з них 

11 

нагороджено 

золотими та 4 

срібними медалями. 
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Діти 5-річного віку стовідсотково охоплені всіма видами дошкільного 

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

становить 27 чол.  

У 2017-2018 навчальному році мережа загальноосвітніх навчальних закладах 

міста налічує 127 класів. 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 2017 році становила ЗОШ – 7 грн. в день, у ДНЗ – 20 грн. в день, у 

2018 році встановлено вартість харчування 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-ти % батьківську плату у дошкільних навчальних закладах та 30-

ти % батьківську плату за дітей з багатодітних сімей.  

У навчальних закладах міста Переяслава-Хмельницького забезпечено право 

на освіту дітей із особливими потребами. 11 дітей навчається в інклюзивних 

класах, 29 учнів навчаються за індивідуальною формою навчання.  

У 2017 році на капітальний ремонт даху та заміну вікон на енергозберігаючі 

у приміщенні Переяслав-Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату витрачено 510 тис. грн., на капітальний ремонт даху ДНЗ №7 – 610 тис. 

грн., на капітальний ремонт фасаду гімназії – 510 тис. грн., проведено ремонт 

внутрішніх вбиралень у ЗОШ І-ІІІ ст. №7 на суму 310 тис. грн. 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 придбано один мультимедійний комплекс на суму 47 тис.грн. та 

2 ноутбуки на суму 17 тис грн. У ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 закуплено 6 комп’ютерів на 

суму 48 тис. грн. та ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – 4 комп’ютери на суму 34 тис. грн. 



29 
 

Крім того у 2016, 2017 роках здійснювалось підвезення учнів із віддалених 

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

У 2017 році придбано обладнання для гімназії на суму 480 тис. грн. за 

рахунок субвенції з обласного бюджету. А також меблі для ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 2, 3 

та 7 на суму 140 тис. грн. 

Народний депутат Артур Палатний подарував навчальним закладам міста 5 

комп’ютерних класів. 

 

ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ 

До сфери культури міста  

входять 2 школи естетичного 

виховання (Переяслав-Хмельницька 

дитяча музична школа ім. П. Сениці та 

Переяслав-Хмельницька  дитяча 

художня школа), Переяслав-

Хмельницький Народний центр 

культури «Зустріч», 2 клуби 

мікрорайонів «Борисівка» та 

«Трубайлівка», 12 художніх 

колективів, 9 з яких мають почесне 

звання «народний аматорський» та 2 

носять звання  «зразковий». 

Мистецьку освіту в школах 

естетичного виховання діти здобувають 

за спеціальностями: фортепіано, 

синтезатор, струнно-смичкові 

інструменти (скрипка), струнно-

щипкові інструменти (бандура, гітара), 

народні інструменти (баян, акордеон), 

духові інструменти (сопілка, труба, 

саксофон), сольний спів, образотворче 

та декоративно-ужиткове мистецтво. 

Навчанням охоплено 390 дітей.  

 У гуртках та студіях клубних 

закладів, зокрема НЦК «Зустріч», 

охоплено понад 200 дітей та молоді. 

Жителі міста стали активними 
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учасниками заходів до Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Небесної 

Сотні, Дня міста, річниці від дня народження Т. Г. Шевченка, Дня Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, Дня Конституції України, Дня молоді, 

фестивалю «Ф’южн», конкурсу 

краси «Дівчина-Переяславка».  

З метою популяризації 

міста як культурно-туристичного 

музейного краю проведено 

перший Всеукраїнський 

музейний форум.   

У 2017 році завершено 

роботи з капітального ремонту 

елементів благоустрою клубу 

мікрорайону «Трубайлівка» та 

встановлено спортивний 

майданчик з 11 тренажерів,  для 

забезпечення роботи клубних закладів закуплено 3 ноутбуки, сценічне взуття для 

хореографічних колективів, костюми для народного аматорського вокального 

ансамблю «Вербиченька», синтезатор для дитячої музичної школи ім. П. Сениці на 

загальну суму триста тридцять три тисяч гривень.  

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 

На розвиток таких 

видів спорту як баскетбол, 

футбол, легка атлетика, 

сумо, бокс, пляжний 

волейбол, пляжний футбол, 

бадмінтон, гирьовий спорт 

та армспорт, навчально-

тренувальні збори за 

місцем проживання, 

підтримку спортивного 

клубу «Ветеран» 

відділення «Інваспорт» 

використано 225 тис. грн.  

Спортсменами міста 

виконано 10 нормативів кандидата в майстри спорту, 80 спортсменів узяли участь 

у змаганняхіз тріатлону «Слов’янська Хвиля 2017», здійснювалося фінансування 

участі футбольної команди «Переяславщина» в чемпіонаті Київської області з 

футболу серед команд вищої ліги.  

Не залишаються без уваги спортсмени-ветерани. Спільно з СК «Ветеран» 

організовуються змагання для ветеранів із таких видів спорту як волейбол, 

гирьовий спорт, шахи та легка атлетика, міні-футбол та інші. Беручи участь у 

міських, обласних та Всеукраїнських змаганнях, спортсмени ветерани показують 

приклад молодому поколінню, пропагують здоровий спосіб життя. 
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У 2017 році відділ з питань фізичної культури, молоді та спорту продовжував 

активно співпрацювати з 

Переяслав-Хмельницьким 

державним педагогічним 

університетом ім. Григорія 

Сковороди. Вже стало 

хорошою традицією спільно 

проводити на базі університету 

різноманітні спортивні 

змагання, залучаючи учнівську 

та студентську молодь до 

занять спортом. 

Також можна відмітити 

хорошу роботу тренерів 

дитячо-юнатської спортивної школи. Спортсмени таких відділень баскетболу, 

футболу, боксу, легкої атлетики постійно стають переможцями та призерами 

обласних і всеукраїнських змагань.  

Велику увагу у 2017 

році приділено розвитку 

інваспорту в місті. 

Проведено 8 міських 

змагань (183 учасники) зі 

стрільби, настільного 

тенісу, легкої атлетики, 

шахів, шашок та ДАРТСу. 

Спортсмени-інваліди 

нозологій слуху, зору та 

опорно-рухового апарату 

мають можливість 

безкоштовно відвідувати 

тренажерний зал при 

міському стадіоні.   

 

РЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 

Молодь – це майбутнє. 69 

представників обдарованої 

учнівської молоді стали 

стипендіатами  міської ради.  

Цікавими та змістовними 

виявилися такі проекти роботи з 

молоддю як Міська Рада Дітей 

Переяслава, «Школа лідера», 

військово-патріотичні ігри 

«Патріот», «Джура», фестиваль 
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патріотичного кіно з переглядом фільмів «Позивний зеніт», «Воїни духу», 

молодіжний форум «Молодь для 

молоді».  

Члени громадських організацій, 

студентська та учнівська молодь 

взяли участь у таких обласних 

заходах: семінар навчання для 

керівників військово-патріотичного 

виховання «Особливості гуманітарної 

підготовки»; навчальна програма 

«Молодіжний працівник»; молодіжна 

акції до Дня української мови та 

писемності «Своя. Рідна»; конкурс «Патріотичні екскурсії Київщини»; конкурс 

соціальних проектів – Social Project Awards; проект «НПА – школа лідера; семінар-

нарада з питань національно-патріотичного виховання молоді; Київський 

молодіжний форум «Молодь для молоді».  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З ПИТАНЬ НЕДОПУЩЕННЯ 

ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

Створено матеріальний резерв для запобігання виникненню та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків згідно із затвердженою 

номенклатурою, обсяг якого на даний час складає 71,5% від необхідного. Також 

проводиться робота по створенню об’єктових матеріальних резервів на 

підприємствах, установах та організаціях. 

На поповнення матеріального резерву при виникненні надзвичайної ситуації 

витрачено на накопичення матеріальних цінностей 59558,32 грн. 
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01-02 червня 2017 року в місті 

проведено командно – штабне 

навчання з органами управління та 

силами цивільного захисту Переяслав 

– Хмельницької міської ланки 

територіальної підсистеми ЄДС 

цивільного захисту у Київській 

області щодо на тему «Дії органів 

управління та сил міської ланки ТП 

ЄДС ЦЗ у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій природного 

характеру. Дії органів управління та 

сил міської ланки ТП ЄДС ЦЗ у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру». 

Завдяки благодійній підтримці жителів міста, працівників комунальних 

закладів у 2017 році воїнам Збройних сил України 72-ї та 43-ї бригад, морякам 

корабля-розвідника «Переяслав» було передано благодійну допомогу майном, 

продовольчими товарами на загальну суму 108 тисяч гривень. 

  

ПІДСУМОК 

Головними завданнями перед громадою залишаються: 

 створення сприятливих умов для комфортного проживання жителів 

міста; 

 безперебійної роботи комунальних служб; 

 забезпечення належного функціонування закладів освіти, культури, 

спорту міста.  
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Попри всі труднощі міська влада робила все можливе для політичної 

стабільності у місті, вчасного виконання міського бюджету.  

Одночасно виконується багато задумів та проектів у різних галузях. Частини 

з них була виконано, частина буде виконуватись і далі. Адже щоб досягти 

позитивного результату та мінімізувати ризики потрібно не лише бажання влади 

діяти, а й необхідно покладатись на відповідальних підрядників та громадський 

контроль.  

У 2018 році знаковою подією має стати повернення нашому рідному місту 

історичної назви «Переяслав». 

14 грудня 2017 року на засіданні Київської обласної ради було розглянуто та 

позитивно проголосовано депутатами питання «Про повернення місту Переяславу-

Хмельницькому його історичної назви – місто Переяслав». Наступний крок за 

депутатами Верховної Ради України. 

Усі разом ми маємо узгодити стратегію щодо вирішення у 2018 році 

питань: 

 утворення об’єднаної територіальної громади; 

 затвердження бренду міста; 

 ремонту доріг, тротуарів; 

 капітального ремонту парків імені Тараса Шевченка та Григорія 

Сковороди; 

 відновлення санітарного стану водойм міста; 

 сортування твердих побутових відходів. 

Спільними зусиллями зробимо наш Переяслав містом добробуту для жителів 

і привабливим центром для туристів. З оптимізмом і надією будемо дивитися у 

майбутнє. 


