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Вступне слово Луцького міського голови

Шановні мешканці Луцької міської територіальної громади!

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
пропоную вам звіт про роботу за 2021 рік.

Робота  міської  ради,  її  виконавчого  комітету  та  виконавчих  органів  у
минулому  році  була  продуктивною,  результативною,  злагодженою,
направленою  на  першочергове  та  оперативне  вирішення  питань
життєдіяльності  усіх  сфер і  галузей  міського господарства,  розвиток міської
інфраструктури, створення належних, гідних, комфортних, безпечних умов для
життя  та  роботи  жителів  громади,  їх  добробуту,  прояву  гостинності  та
добросусідства  до  усіх  гостей  нашого  міста.  Ми  забезпечили  високу  якість
надання адміністративних послуг, ефективне використання бюджетних коштів,
реалізацію  програми  економічного  та  соціального  розвитку,  успішне
впровадження  багатьох  проєктів.  Вирішення  окремих  питань  перенесли  на
найближчий  час.  Попереду  багато  планів,  і  робота  щодо  їх  втілення  вже
розпочалась. 

Однак  найважливішим чинником роботи  міської  ради  у  минулому році
стала тісна співпраця влади, громади та бізнесу – тих, хто дбає про своє місто і
прагне жити у сучасній та комфортній громаді.  Дякую кожному жителю, хто
щоденною  сумлінною  працею  сприяв  розвитку  нашого  міста,  громади,
кожному  представнику  великого,  малого  та  середнього  бізнесу,  завдяки
прозорій  ефективній  діяльності  яких  наповнювався  міський  бюджет,
реалізовувались сміливі проєкти. Дякую керівникам громадських та релігійних
організацій за благодійні ініціативи та допомогу у консолідації міської громади.

Дякую  депутатам  міської  ради  та  членам  виконавчого  комітету  за
конструктивну позицію у прийнятті важливих рішень.

Дякую засобам масової інформації, які об’єктивно висвітлювали діяльність
міської  влади,  забезпечували  зворотній  зв'язок  та  формували  рівень  довіри
громадян.

Міський голова       Ігор ПОЛІЩУК
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Виконання бюджету громади у 2021 році

Доходи

За результатами 2021 року до бюджету громади надійшло доходів в сумі
2 859,1 мільйонів  гривень  при  уточнених  призначеннях  2 796,6  мільйонів
гривень. Виконання склало 102,2 %. 
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До загального фонду бюджету громади надійшло доходів, без врахування
трансфертів,  в  сумі  2 000,5  мільйонів  гривень,  що  становить  101,8 %  від
уточнених призначень.  

Основну частину доходів загального фонду бюджету громад, а це  70 %
надходжень,  формує  податок  на  доходи  фізичних  осіб.  У  минулому  році
надійшло  1 337,9  мільйонів  гривень,  що  склало  100,9 %  від  уточнених
призначень.
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До спеціального фонду бюджету за 2021 рік надійшло 256 мільйонів 300
тисяч гривень,  у тому числі  до бюджету розвитку – 26 мільйонів 800 тисяч
гривень, що склало 148 % від планових показників.

Коштів пайової участі у розвитку інфраструктури надійшло 13 мільйонів
700 тисяч гривень. Це більше  210 %  від запланованих показників. Від продажу
земельних  ділянок  надійшло  майже  12  мільйонів  гривень,  а  від  відчуження
майна, що перебуває в комунальній власності, отримано 1 мільйон 400 тисяч
гривень.

Видатки

У 2021 році з бюджету громади проведено видатки на суму 2 851 мільйон
гривень.  З  них - видатків  загального  фонду  -  2 212 мільйонів  гривень,
спеціального фонду – 639 мільйонів гривень.

Із  загального  фонду  бюджету  громади  на  фінансування  установ
соціально-культурної  сфери  спрямовано  1 591  мільйона  гривень.  З  них:  на
заклади  освіти –  1 388 мільйонів  гривень,  на  заклади медицини –  майже 49
мільйонів гривень, на соціальний захист – 58 мільйонів гривень, на заклади і
заходи галузі  культури – більше 53 мільйонів гривень, фізичної  культури та
спорту – майже 44 мільйони гривень.
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Соціальне спрямування бюджету громади підтверджується економічною
структурою видатків. Так, переважна частина усіх власних доходів загального
фонду бюджету, а це 1 661 мільйон гривень, або 75,1% , була спрямована на
захищені статті. На заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетної
сфери з цієї суми було виділено 1 484 мільйонів гривень. 

Власні  доходи  бюджету  громади  спрямовувались  насамперед на
забезпечення якісного функціонування закладів бюджетної сфери.
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Середня заробітна плата працівника бюджетної сфери у місяць склала –
майже 9 400 гривень,  що на  1 700 гривень  перевищує аналогічний показник
2020 року. Заробітну плату працівникам бюджетної сфери було профінансовано
в  повному  обсязі  відповідно  до  встановлених  чинним  законодавством  умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Значні  видатки  бюджету  Луцької  міської  територіальної  громади  були
спрямовані  на  соціальний  захист  населення  і  склали  майже  58 мільйонів
гривень. Ці кошти були  передусім виділені на надання одноразової грошової
допомоги мешканцям міста, адресної грошової допомоги на оплату  житлово-
комунальних  послуг,  на  фінансову  підтримку  громадських  організацій,
грошову компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги хворим,
на  підтримку учасників  бойових дій,  бійців-добровольців,  членів  їх  сімей,  а
також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, соціальні виплати дітям
військовослужбовців тощо. 

У  минулому  році  видатки  з  бюджету  громади  на  сферу  житлово-
комунального господарства склали більше 135 мільйонів гривень. Зокрема, на
заходи  з  благоустрою  територіальної  громади  було  направлено  більше  104
мільйонів гривень.

З  бюджету  територіальної  громади  у  Державний  бюджет  України
перерахована реверсна дотація в сумі 107 мільйонів гривен, що на 23 мільйони
більше, ніж у 2020 році. 

Капітальні видатки за рахунок бюджету розвитку у минулому році склали
майже 410 мільйонів гривень. Для порівняння, у 2020 році ця стаття видатків
становила  суму  375  мільйонів  гривень.  Зокрема,  на  проведення  робіт  із
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капітального ремонту та реконструкції закладів медицини та освіти, придбання
обладнання з бюджету було спрямовано 62 мільйони гривень. 

На  капітальний  ремонт  житлового  фонду  громади  у  2021  році  було
виділено більше 15 мільйонів гривень. На  капітальний  ремонт  вулиць,
дорожньої інфраструктури  та прибудинкових територій з бюджету розвитку в
2021 році спрямовано 72 мільйони гривень, що на 43 мільйони більше, ніж у
2020 році.  

У грудні минулого року на сесії Луцької міської ради ухвалено бюджет
Луцької  міської  територіальної   громади  на  2022  рік.  Це  реальний,
збалансований бюджет, здатний забезпечити належну життєдіяльність громади,
її розвиток та реалізацію важливих проєктів.   

Економічний розвиток громади та інвестиційна політика

Відповідно  до  статистичних  даних  чисельність  наявного  населення
міста Луцька станом на 1 жовтня 2021 року становила 217 тисяч мешканців, а
Луцької міської територіальної громади загалом– 245 тисяч осіб. Чисельність
населення міста зменшилась на 714 осіб внаслідок природного та міграційного
скорочення.  Впродовж дев’яти  місяців  минулого  року  в  громаді  народилося
1 395  діток,  померли  1 895  осіб.  Кількість  прибулих  до  громади  у
січні - вересні минулого року склала 2 072 особи, вибулих – 2 286 осіб.

За  даними органів  статистики, у  період  з січня  по жовтень  2021  року
підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів і послуг), без
врахування  податку  на  додану  вартість  та  акцизного  збору, на  суму  11
мільярдів гривень. У розрахунку на одну особу в місті реалізовано промислової
продукції на суму 50 637 гривень.  

Обсяг  виконаних будівельних робіт  підприємствами міста  за  9  місяців
минулого  року  становив  1 545,3  мільйонів  гривень,  що  на  531,8  мільйонів
гривень більше, ніж за січень-вересень 2020 року. Будівельники міста Луцька
забезпечили 82% всього обсягу виробленої будівельної продукції у Волинській
області.  Автотранспортними  підприємствами  міста  перевезено  1,7  мільйонів
тон вантажів, що склало половину від вантажних перевезень області.

Обсяг експорту товарів за 9 місяців минулого року склав 138 мільйонів
доларів США, імпорту – 876 мільйонів доларів США. Порівняно з відповідним
періодом 2020 року експорт збільшився на 40 %, імпорт – майже на 43%. Зов-
нішньоторговельні  операції  здійснювались  з  партнерами  із  100  країн  світу.
Основні напрямки експорту – Німеччина, Польща, Словаччина, Білорусь, Ка-
захстан та Молдова, імпорт в основному отримано із Білорусі, Польщі, Франції
та Німеччини. Серед імпортованих товарів основну частку склали: нафта і про-
дукти  її  перероблення,  машини, обладнання  та  механізми,  засоби  наземного
транспорту, пластмаси, полімерні матеріали.

Обсяг  експорту  послуг  у  порівнянні  із  січнем-вереснем  2020  року
збільшився  на  21 %,  імпорту  –  скоротився  на  6 %.  Основу  експорту  склали
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телекомунікаційні,  комп’ютерні,  інформаційні  та  транспортні  послуги  для
Польщі, Румунії та США. 

Станом  на  01.01.2022  на  території  громади зареєстровано  27 444
суб’єктів  господарювання.  З  них:  фізичних  осіб  –  підприємців  -  14 525,
юридичних  осіб  -  12 919.  15  суб’єктів  підприємництва,  що  працювали  на
території  громади, але  не  були  тут  зареєстровані, здійснили перереєстрацію
бізнесу і тепер сплачують податки у бюджет громади. 

На території Луцької громади працюють понад 1000 об’єктів роздрібної
торгівлі  та  ресторанного  господарства,  функціонують  35  супермаркетів,  15
торгових центрів, 76 мінімаркетів, 7 територіально окремо розміщених ринків. 

З  метою  підтримки  розвитку  підприємництва,  забезпечення
безперервного  торговельного  обслуговування  у  2021  році  для  106  об’єктів
торгівлі та ресторанного господарства міська влада надала дозвіл на роботу в
нічний час. Окрім цього, на території громади працює 640 пунктів торгівлі та
сфери послуг з малим терміном розміщення, що забезпечило надходження до
бюджету коштів у сумі 862 тисячі гривень.

Згідно із  статистичними даними середньомісячна  номінальна заробітна
плата штатного працівника за 9 місяців 2021 року становила ‒ 11 942 гривні.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 01.10.2021 склала майже 23
мільйони  гривень.  За  видами  економічної  діяльності  половина  від  усієї
заборгованості  припала  на  допоміжну  діяльність  у  сфері  транспорту  та
складське господарство, 32% – промисловість, майже 8% – діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування. 

На  постійному  контролі  Луцької  міської  ради  стан  виплати  заробітної
плати  на  економічно  активних  підприємствах  територіальної  громади.
Впродовж  року  щотижня  з’ясовувалась  поточна  ситуація  та  акцентувалась
увага керівників підприємств на вжитті заходів щодо забезпечення своєчасності
оплати  праці.  За  результатами  проведеного  моніторингу  було  проведено  4
засідання  комісії  з  питань  своєчасності  сплати  податків,  внесення  інших
обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості та детінізації заробітної плати.
На засіданнях комісії було заслухано звіти 32-х керівників підприємств міської
територіальної громади щодо рівня та своєчасності оплати праці. В результаті
низка підприємств вжили заходів та ліквідували борг з оплати праці. 

Протягом минулого року працівники відділу з питань праці зареєстрували
106  колективних  договорів  суб’єктів  господарювання  усіх  форм  власності,
здійснили відповідні  заходи  щодо  6  виявлених  фактів  порушення  вимог
законодавства  про  працю.  Взято  на  облік  11 122  повідомлення  про  випадки
невиробничого  травматизму  та  розслідувано  11  нещасних  випадків  на
виробництві.  Проведено  16  обстежень  на  підприємствах  та  закладах
комунальної власності  з приводу дотримання вимог законодавства з охорони
праці. 

У минулому році здійснено перегляд  41 чинного регуляторного акта на
відповідність вимогам чинного законодавства у сфері державної регуляторної
політики.  Забезпечено  проведення  щоквартального  моніторингу  середньої
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вартості житла. Підготовлено 30 рішень виконавчого комітету міської ради з
питань регулювання рівня тарифів на житлово - комунальні та інші послуги.

У сфері інвестиційної політики міської ради продовжується робота над
впровадженням  Проєкту  реконструкції  системи  централізованого
теплопостачання  у  місті  Луцьку  у  співпраці  з  Європейським  Банком
Реконструкції  та Розвитку, яким передбачене залучення 14 мільйонів євро, з
яких 10 мільйонів євро – кредитні кошти, а 4 мільйони євро – грантові кошти.

    У минулому році отримано  1   майже мільйон  євро грантових
.   коштів  Загалом     від початку реалізації проєкту одержано 6,3

     2,8   мільйони євро кредитних коштів та мільйони євро грантових
.коштів

У  2021  році  за  умовами  контракту  встановлено  214  індивідуальних
теплових  пунктів  у  житлових  будівлях  міста.  У  вересні  минулого  року
підписано додаткову угоду про встановлення ще 76 за  невикористані  кошти
гранту.  Загалом  за  проєктом  буде  встановлено  330  нових  ІТП  у
багатоквартирних будинках міста.

Також,  в  рамках  реалізації  цього  проєкту  здійснено введення  в
експлуатацію  модернізованих  новими  пальниками  котлів  на  котельнях  за
адресами:  Вавілова,  6;  Декабристів,  29;  Вороніхіна,  15А;  Конякіна,  24К;
Боженка,  32.  Проведено  обстеження  та  роботи  з  проєктування  насосного
обладнання, яке передбачається отримати на початку 2022 року.

У  минулому  році  розпочалась  реалізація  проєкту  «Конденсаційна
рекуперація  тепла  з  димових  газів  –  Луцьк  5  МВт»  в  рамках  співпраці
комунального підприємства «Луцьктепло» з корпорацією NEFCO.  

Продовжувалася активна співпраця Луцької міської ради  з Європейським
інвестиційним  банком  щодо  реалізації  проєкту  оновлення  інфраструктури
електротранспорту  Луцької  громади  загальною  вартістю  майже  5  мільйонів
євро.  Станом  на  кінець  минулого  року  отримано  12  тролейбусів  з  29
очікуваних.  У  грудні  2021  року  підписано  грантову  угоду  щодо  отримання
додаткових 155 тисяч євро на інфраструктурну складову.

У кінці минулого року підписана угода між Луцькою міською радою та
Європейським  інвестиційним  банком  за  участі  Міністерства  інфраструктури
України щодо спільної реалізації грантової угоди  на 155 тисяч євро в рамках
проєкту  «Міський  громадський  транспорт  України». Отримані  кошти  буде
спрямовано на будівництво нового відрізку тролейбусної лінії довжиною понад
2  км  з  встановленням  50  залізобетонних  опор  та  облаштуванням  трьох
тролейбусних  зупинок.  Передбачається  придбання  30  тролейбусів,  6  з  яких
комплектуватимуться  електроустановками  автономного  ходу.  Розпочато
підготовку техніко-економічного обгрунтування. 

Іншим спільним проєктом міської  ради  з  Європейським інвестиційним
банком  є  модернізація  системи  водопостачання  та  водовідведення  у  місті
Луцьку,  що  реалізується  в  рамках  Програми  розвитку  муніципальної
інфраструктури України. Загальна вартість проєкту майже 14 мільйонів євро.
Планується  модернізувати  технологічну  систему  водопідготовки  міста  із
заміною  фільтрів  сирої  води,  турбін  аерації,  пуском  проміжних  насосів,
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провести  реконструкцію  каналізаційних  очисних  споруд  з  добудовою  блоку
біоенергетичної  переробки  та  утилізації  відходів,  очищення  стічних  вод,  а
також  заміну  зношеної  техніки,  придбання  екскаватора - навантажувача,
аварійних машин, автомобілів-самоскидів.

Наразі,  Луцька міська рада продовжує активну роботу щодо залучення
інвестицій  та  інвестиційних проєктів  у  розвиток  громади.  У минулому році
підготовлено  та  подано  заявку  для  участі  у  проєкті  «EU4Business:
конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що фінансується ЄС та
урядом Німеччини. За її  результатами Луцьку міську раду обрано до списку
переможців першого етапу конкурсу. В рамках проєкту планується залучити
консультативну  підтримку  для  місцевого  бізнесу  та  розробити  стратегію
розвитку громади. Подано заявку для участі у програмі Фонду Принца Клауса
Королівства  Нідерланди  щодо  порятунку  культурної  спадщини,  яка
знаходиться під загрозою знищення. Окрім цього, подано заявки для участі у
інвестиційній програмі «U-LEAD з Європою» з розвитку вело інфраструктури.

Розроблено та подано чотири інвестиційних проєкти на конкурс проєктів,
що можуть фінансуватися за кошти Державного фонду регіонального розвитку.

У минулому році проведено щорічний конкурс Бюджету участі Луцької
міської територіальної громади. Переможцями конкурсу стали 16 проєктів з 63
поданих.  Загальна  вартість  фінансування  проєктів  у  2022  році  становитиме
майже 4 мільйони гривень. 

Крім цього, вперше проведено конкурс Бюджету участі для мешканців сіл
Луцької  міської  територіальної  громади.  З  10  ініційованих  проєктів
переможцями стали 6. Загальна вартість фінансування цих проєктів  у 2022 році
становитиме майже пів мільйона гривень. 

 Реалізація енергоефективної політики та енергозбереження 
 

У  минулому  році  в  бюджетній  сфері,  промисловості  та
житлово - комунальному  господарстві  громади  впроваджено  104
енергозберігаючих заходи на загальну суму майже 203 мільйони гривень.

Збільшено  базу  об’єктів  моніторингу  із  використанням  системи
«ЕнергоПлан»  до  240  об’єктів,  а  кількість  лічильників  збільшилась  до  855.
Проведено  інструментальне  обстеження  66  будівель,  що  знаходяться  на
території приєднаних громад. 

Завершено  реалізацію  проєкту  «Енергоефективність  в  громадських
будівлях міста Луцька» у співпраці з НЕФКО, за яким проведено низку заходів:
утеплення  фасадів,  дахів,  встановлення  індивідуальних  теплових  пунктів,
утеплення  труб,  заміна  вікон,  дверей,  реконструкція  систем  вентиляції,
встановлення  нового  кухонного  обладнання,  заміна  ламп  освітлення.  За
рахунок проведення таких заходів була досягнута економія теплової енергії та
зменшення викидів СО2 на 5 тисяч тонн щорічно.



12

У співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO)
триває  реалізація  проєкту  «Підвищення  енергоефективності  та  надійності
системи водопостачання та водовідведення м. Луцька».

За  підтримки  USAID реалізується  «Проєкт  енергетичної  безпеки»,  в
рамках  якого  буде  розроблено  нові  схеми  теплопостачання  та  інвестиційні
плани  модернізації  тепломереж,  довгострокова  стратегія  розвитку  системи
теплопостачання та визначено список пріоритетних проєктів для покращення
системи теплопостачання.

У  зв’язку  із  значним  збільшенням  тарифу  на  теплову  енергію  було
здійснено пооб’єктну звірку тарифів на опалення,  встановлених для освітніх
закладів,  а  також  готуються  енергетичні  сертифікати  після  проведеної
термосанації  закладів  для  зменшення  теплового  навантаження  та  перегляду
тарифу на теплову енергію.

Продовжується  реалізація  енергоефективних  заходів  у  закладах  освіти
громади.  На  сьогодні  вже  проведено  спеціалізовані  енергоощадні  роботи  та
встановлено  індивідуальні  теплові  пункти  у  7  навчальних  закладах  міста
Луцька.  У  закладі  дошкільної  освіти  № 36  встановлено  систему  гарячого
водопостачання із використанням сонячних колекторів та проведено утеплення
фасаду.  

Луцька  міська  рада  доєдналася  до  ініціативи  «Мери  за  економічне
зростання» (M4EG), яка реалізується у партнерстві з ЄС та ПРООН (Програма
розвитку  Організації  Об’єднаних  Націй),  а  також  Міністерством  розвитку
громад і територій.

З  767  житлових  будинків,  які  під’єднані  до  централізованої  системи
опалення,  613  будівель  оснащено  вузлами  комерційного  обліку  теплової
енергії.  Проведено  технічне  переоснащення  8  котлів  на  5  котельнях   міста
Луцька  шляхом  заміни  існуючих  застарілих  пальникових  пристроїв  на
пальники СНТ та встановлення автоматичної системи безпеки і регулювання. 

У  минулому  році  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  державним
комунальним  підприємством  «Луцьктепло»  виконана  заміна  трьох  ділянок
теплових мереж в місцях їх перетину на проспекті Волі. Проведено поточний та
капітальний ремонти теплових мереж, котелень, центральних теплових пунктів
на  загальну  суму  майже  14  мільйонів  гривень,  зокрема капітальний  ремонт
теплових мереж із  заміною труб  на  попередньо  ізольовані  протяжністю 270
погонних  метрів.  Крім  цього,  виконано  заміну  2 074  метрів  трубопроводів,
заміну регуляторів тиску газу на котельнях, що на  вулиці Потапова, проспекті
Відродження,  вулиці  Заводська.  Загалом  за  рік  замінено  тепломереж
протяжністю понад дві тисячі метрів.

Проведено  гідравлічне  випробування  та  промивка  трубопроводів
теплових  мереж,  виявлено  та  усунуто  175  витоків  на  теплових  мережах,
проведені режимно-налагоджувальні роботи на 12 котлах.

У минулому році проведено роботи щодо впровадження енергоефективних
заходів в житлових будинках. Зокрема,  представники об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків   уклали з міською радою 42 кредитні договори за
Програмою відшкодування частини суми кредитів на проведення ОСББ заходів з
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енергозбереження.  Ще  3  об’єднання  стали  учасниками  програми  Фонду
енергоефективності  “ЕНЕРГОДІМ” та  отримали відшкодування  частини  суми
кредитів. Загальна сума відшкодувань склала більше  3 мільйонів гривень. 

Вже прийнято 16 нових заявок  на відшкодування для ОСББ частини тіла
кредиту за впроваджені енергоефективні заходи.  

В рамках Угоди Мерів у територіальній громаді протягом 6-10 вересня
тривали Дні сталої енергії, під час яких було проведено комплекс заходів щодо
популяризації  впровадження  енергоощадних  технологій.  У  бібліотеці - філії
№ 6 організовані інтерактивні уроки з учнями  старших класів шкіл громади,
спільно  з  ДКП  «Луцьктепло»  проведено  серію  пізнавальних  екскурсій  для
молоді. 

В  рамках  Тижня  сталої  енергії  у  місті  Луцьку  проведено  конкурс
дитячого  малюнка:  “Чиста  енергія  —  чисте  довкілля”  серед  учнів  закладів
загальної  середньої  освіти,  а  також  конкурс  творчих  робіт  на  тему
енергозбереження для вихованців Луцького міського Центру науково-технічної
творчості учнівської молоді.

Реконструкція інфраструктурних об’єктів на території громади,  житлово-
комунальне господарство

Найбільш масштабним проєктом за останні десятиліття у місті Луцьку,
який міська рада розпочала у минулому році, є капітальний ремонт проспекту
Волі  на  ділянці  від  перехрестя  з  вулицею  Шопена  до  Київського  майдану.
Станом на кінець звітного року повністю замінено основу траси, комунікаційні
мережі,  вкладено  нижній  шар  дорожнього  покриття,  розпочато  влаштування
зупинок громадського транспорту з натурального каменю, паркувальних місць,
велодоріжок. З  настанням сприятливих погодних умов  продовжаться  роботи
щодо  облаштування  тротуарів,  пішохідних  переходів  з  острівцями  безпеки,
додаткових паркомісць на цій ділянці проспекту. Буде завершено облаштування
велодоріжок  та  велопарковок,  укладено  верхній  шар  асфальту  та  нанесено
дорожню  розмітку,  встановлено  дорожні  знаки,  смітники,  камери
відеоспостереження. На всій ділянці ремонту з’являться «розумні зупинки».

У  минулому  році  проведено  капітальну  реконструкцію  площі  перед
Палацом  урочистих  подій.  Площа  вимощена  натуральним  каменем  та
тротуарною  плиткою.  Встановлено  нові  сучасні  ліхтарі  та  вуличні  меблі.
Висаджено дерева та кущі. Передбачено зону для проведення масових заходів,
відпочинкову зону - сквер. Позаду приміщення влаштовано екопарковки. Під
час  реконструкції  площі  оновлено  зливову  каналізацію  та  відремонтовано
теплові мережі. На проведення цих робіт з державного бюджету за сприяння
народного  депутата  України  від  Луцька  Ігоря  Палиці  було  виділено  23
мільйони  гривень.  Для  завершення  повної  реконструкції  площі  у  2022  році
міська влада планує провести ремонт фасаду приміщення Палацу урочистих
подій. 

Завершені  роботи  з  капітального  ремонту  парної  сторони  пішохідної
доріжки на проспекті Молоді, вулиці Ківерцівської – на ділянці від перехрестя
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вулиці Карпенка-Карого до вулиці Сосюри, вулиці Кривий Вал - на ділянці від
вулиці  Богдана  Хмельницького  до  вулиці  Набережної.  Відремонтовано  всю
непарну  частину  дороги  на  проспекці  Соборності.  Розпочато  капітальний
ремонт вулиці Дубнівської; вкладено нижній шар асфальту від вулиці Карпенка
- Карого до виїзду з Луцька. Проведено капітальний ремонт вулиці Івана Богуна
в селі Прилуцьке.  

Завершується розробка проєктно-кошторисної документації на проведення
капітального ремонту проспекту Відродження, реконструкції мосту на вулиці
Шевченка та реконструкції площі Ринок. Роботи планується розпочати у цьому
році.

У минулому році влаштовано нове асфальтне дорожнє покриття у місті
Луцьку на вулицях: Цукрова, Черчицька, Петрова, заїзд з вулиці Глушець до
Луцького  зоопарку,  ділянки  на  перехресті  вулиць  В’ячеслава  Чорновола  –
Карпенка  -  Карого  –  Задворецької,  вулиці  Супутника,  на  ділянці  від  вулиці
Лермонтова до вулиці Потебні. Проведено асфальтування вулиці  Жовтнева у
селі Прилуцьке, вулиці Марко Вовчок у селі Небіжка та вулиці Лисенка у селі
Тарасове.

Виконано  асфальтування  проїзної  частини  інших  вулиць,  мощення
бруківкою  тротуарів  та  пішохідних  доріжок;  проведено  ремонт  підземних
інженерних мереж та їх оглядових колодязів, встановлено пішохідне турнікетне
огородження, замінено дорожні знаки та поновлено дорожню розмітку. Загалом
влаштовано 76 788 м2 твердого покриття. Сума виконаних робіт з капітального
ремонту вулиць склала майже 107 мільйонів гривень.

Поточним ремонтом охоплено 370 об’єктів  вулично-дорожньої  мережі,
влаштовано  щебеневе  покриття  з  напівпросочуванням  бітумною  емульсією,
виконано  поверхневу  обробку  вулиць, ремонт  тріщин  та  швів  в
асфальтобетонному покритті.  Загальна площа відновлення твердого покриття
склала 53 649 м2 на суму 35,5 мільйонів гривень.

У минулому році завершено роботи з поточного ремонту прибудинкових
територій на проспекті  Соборності,  5 та 19,  проспекті  Молоді,  14,  проспекті
Президента  Грушевського,  24,   на  проспекті  Відродження,  9,  11,  проспекті
Перемоги,  18,  20,  22,  26 та  на  вулицях  Зацепи,  10,  12,  Конякіна,  9,  9а,  на
вулицях Щусєва, 18, Євгена Коновальця, 1, 1а, Потебні, 50, Сухомлинського, 2,
Генерала Шухевича,  1,  3.  Загальна вартість робіт склала майже 32 мільйони
гривень. 

Розпочато роботи у дворах на вулицях Конякіна, 9б, Гордіюк, 20а.
Завершено  роботи  з  реконструкції  мереж  зовнішнього  освітлення  на

вулицях міста. Встановлено більше 600 нових світильників. Зокрема, здійснено
реконструкцію  освітлення  на  вулиці  Набережній  від  вулиці  Ковельської  до
кільця на вулиці Шевченка. Встановлено нові  енергозберігаючі LED - лампи.
Загальна вартість робіт склала 14 мільйонів гривень. 

У минулому році  облаштовано  нові  світлофорні  об’єкти  на  перехресті
вулиць Героїв УПА та Салтикова-Щедріна, вулиці Глушець, а також на вулиці
Дубнівській  в  районі  ліцею  № 28.  Проведено  капітальний  ремонт
світлофорного об'єкта на перехресті вулиць Львівської та Потебні.  
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Проведено  капітальний  ремонт  5  зупинок  громадського  транспорту.
Поточним ремонтом відремонтовано 3 шляхопроводи та 15 мостів.

Міська влада активно підтримує розвиток мережі об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків у місті. В минулому році було створено 54 ОСББ.
Сьогодні загальна кількість об’єднань у місті становить 637. 

У звітному періоді проведено комплекс робіт щодо капітального ремонту
житлового фонду,  який обслуговується  управляючими компаніями та  ОСББ,
відповідно до Програми капітального ремонту, на умовах     співфінансування:
60  %  -  кошти  бюджету  громади  та  40  %  -  кошти  співвласників. Зокрема,
виконано роботи з  капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж у 23
житлових будинках,  проведено капітальний ремонт покрівель у  6 будинках на
вулицях  Гордіюк,  35  та  47,  Кравчука,  11а,  Львівській,  63,  Арцеулова,  22,
бульварі Дружби Народів, 4а. Сума укладених угод на ці роботи склала більше
5 мільйонів гривень. 

Проведено ремонт фасадів житлових будинків на вулицях Ковельській, 5,
Драгоманова,  33  та  на  проспекті  Волі,  20.  Виконано  капітальний  ремонт
балконів  у  двох житлових  будинках,  що  мають  статус  пам’ятки  культурної
спадщини  місцевого  значення.  Проведено  ремонт  вхідного  тамбура  у
житловому будинку на вулиці Софії Ковалевської, 52. Виконано влаштування
пандусів у 3 житлових будинках на вулицях Загородній, 2, Конякіна, 11а та 23.

Капітальний ремонт ліфтів теж проводиться на умовах співфінансування.
У 2021 році проведено капітальний ремонт 109 ліфтів. На ці роботи з бюджету
громади  виділено  більше  10  мільйонів  гривень.  Крім  цього,  додатково
запущено в роботу ще 72 ліфти.

У сфері благоустрою територій міста та приєднаних громад у минулому
році проведено комплекс заходів. Завершено капітальний ремонт скверу біля
навчально-виховного комплексу № 26 на вулиці Кравчука.  Тут виклали нову
тротуарну плитку, встановили освітлення, лавки та смітники. Поруч розширили
парковку.  Висадили  дерева  та  кущі.  Сквер  став  гарним  доповненням  до
відремонтованого фасаду і пришкільної території.  

Облаштовано  сквер  на  розі  проспектів  Відродження  та   Молоді.  Тут
виклали пішохідні доріжки з тротуарної плитки та гравію, встановили дитяче
ігрове  обладнання,  лавки  та  урни,  висадили  додаткові  дерева  та  кущі.
Облаштували  стильними  та  лаконічними  світильниками  німецької  марки
Schréder .

Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація для проведення
капітального  ремонту  скверу  на  розі  вулиць  Драгоманова  та  Данила
Галицького, скверу на проспекті Відродження, скверу на вулиці Винниченка.

На  прибудинкових  територіях  облаштовано  22  дитячих  майданчики:
встановлено  48  комплектів  сучасного  дитячого  обладнання,  лавочки  та
смітники.  Проведено  поточний  ремонт  дитячих  майданчиків  на  вулицях
Пирогова, Бенделіані та у сквері на вулиці Корольова. На території приєднаних
громад також відремонтовано 27 дитячих майданчиків.  

З  метою  покращення  привабливості  Центрального  парку  культури  і
відпочинку  імені  Лесі  Українки  встановлено  декоративні  садово-паркові
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скульптури  тварин.  Для  відвідувачів  парку  збудовано  сучасну  велику
громадську  вбиральню.  Виконані  роботи  з  очистки  меліоративних  каналів
парку.

На Театральному майдані міста заграв кольоровими вогнями новий світло-
музичний  «сухий»  фонтан  площею  близько  100  метрів  квадратних.
Різнокольорові струмені води б’ють з-під землі, з форсунок, що розташовані в
окремих технічних приміщеннях. У вимкненому стані він перетворюється на
пішохідну  площу.  Навколо  фонтану  облаштували  амфітеатр  із  місцями  для
глядачів, з якого комфортно спостерігати за дійством. Щонеділі у літній період
біля  фонтану  відбувалися  інтерактивні   культурні  та  мистецькі  програми.
Всього у місті Луцьку працює 6 фонтанів.

У минулому році проведено ремонтні роботи на меморіальному комплексі
«Вічна слава» та пам’ятної скульптури «Солдата» на вулиці Львівській у місті
Луцьку.  Здійснено  ремонт  меморіальних  комплексів  приєднаних  громад.
Зокрема, у селах: Забороль, Одеради, Жидичин, Боголюби, Милуші, Іванчиці.
Проведено 

Депутати Луцької міської ради у минулому році активно долучалися до
організації та проведення заходів з благоустрою. Так, на виконання «Програми
формування та використання коштів депутатського фонду Луцької міської ради
на 2021-2025 роки» доукомплектовано 24 дитячих майданчики, встановлено 37
одиниць дитячого обладнання, 46 лавочок та 2 смітника.  

Загальна  сума  витрат  на  санітарне  прибирання  та  зимове  утримання
вулиць, тротуарів та газонів у 2021 році склала 25 мільйонів гривень. З метою
недопущення  підтоплення  вулиць  міста  було  додатково  встановлено  шість
дощоприймальних  решіток.  Систематично  проводились  роботи  щодо  миття
вулиць міста, вивезення безгосподарних твердих побутових відходів, ліквідації
стихійних  сміттєзвалищ.  Проведено  роботи  щодо  капітального  ремонту  10
контейнерних  майданчиків  для  збору  твердих  побутових  відходів  з
облаштуванням металевих навісів. Придбано 20 оцинкованих євро контейнерів,
35 сітчастих контейнерів та 12 контернерів для роздільного збору відходів.

З метою продовження терміну експлуатації полігону в с. Брище у 2021
році  міською радою замовлено та виготовлено  топографо-геодезичну зйомку
для  виготовлення  проєктної  документації  на  реконструкцію  полігону.
Розроблено  детальний  план  території  в  районі  полігону  та  проведено
інженерно-геологічні  роботи.  Проведено  реконструкцію  старої  частини
полігону  з  рекультивацією  земельного  покрову  та  придбано  бульдозер  для
проведення обваловки та планування тіла полігону.

У минулому році розпочато комплексну реконструкцію очисних споруд
комунального  підприємства  «Луцькводоканал».  Проведено  очистку  мулових
карт, вивезено 60 тисяч тонн мулу, виконано роботи із заміни системи аерації,
реконструйовано радіальний відстійник. Проведено модернізацію обладнання
артезіанських  свердловин,  впроваджено  системи  знезараження  та  очищення
повітря  на  насосних  станціях  на  вулицях  Героїв  УПА  та  Карпена-Карого,
відновлено  функціональності  очисних  споруд  каналізації.  Здійснено
капітальний ремонт мереж водовідведення на вулицях Мамсурова та Ковпака. 
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Міська рада отримала підтвердження від Європейського інвестиційного
банку  щодо  фінансування  реконструкції  очисних  споруд.  Уже  підготовлена
документація  на  проведення  міжнародного  тендеру.  Безпосереднє  виконання
робіт з реалізації даного проєкту стартує вже у цьому році.

Природоохоронна діяльність та екологія

У  2021  році  в  галузі  охорони  довкілля  проведено  комплекс  робіт  на
загальну суму 15 мільйонів 270 тисяч гривень.

У  сфері  охорони  та  збереження  водних  ресурсів  здійснено роботи  з
розчищення  прибережних  смуг  річок:  Сапалаївка  -  на  ділянці  від  вулиці
Шопена до вулиці Набережної та Жидувка - вздовж вулиці Боженка. Очищено
русло та береги річки Стир на ділянці від вулиці Яровиця до села Княгининок
від  затоплених,  аварійних,  сухостійних  дерев,  які  перешкоджали  річковій
навігації,  сприяли замуленню річки  та  погіршенню її  санітарно-екологічного
стану. Наповнено водою, відновлено природній стан та проведено зариблення
мальком водойм орнітологічного заказника “Рокинівський” в смт Рокині. 

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію реконструкції ставка в
селі  Прилуцьке  та  розпочато  роботи  з  розмулення  каналів  в  Центральному
парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. 

Для  збереження  природних  рибних  ресурсів  в  зимовий  період
2020-2021рр.  забезпечено  моніторинг  якісного  стану  поверхневих  вод,
вимірювання рівнів забруднення, вмісту розчинного кисню. 

У рамках реалізації екологічної програми організовано збір від населення
та передано на утилізацію відходи 1 класу небезпеки: 8 819 шт. ртутних ламп,
692 термометра, 7 690 кг відпрацьованих батарейок.  Проведено інвентаризацію
місць видалення промислових відходів на підприємствах міста та придбано 14
контейнерів  для  збору  батарейок,  які  встановлено  у  навчальних закладах на
територіях сіл територіальної громади та 3 комплекти контейнерів для збору
ртутних приладів.

На території громади здійснюється постійний контроль за потенційними
джерелами  забруднення  атмосферного  повітря.  З  цією  метою  придбано
додаткові станції моніторингу якості повітря та змінено схему їх розміщення -
відтепер  станції  знаходяться  на  міських  комунальних  установах.  Доповнено
перелік  забруднювачів,  що  досліджуються  аналітичною  системою
автоматичного  онлайн-моніторингу  якості  повітря  “Чисте  повітря-Луцьк”.
Наразі  дослідження  якості  повітря  проводяться  за  такими  забруднюючими
речовинами:  Рm 2,5,  Рm10,  аміак,  сірководень,  формальдегід,  озон,  діоксид
азоту, оксид вуглецю. 

В  рамках  проведення  заходів  з  благоустрою  та  озеленення  території
громади  протягом  минулого  року проведено  відновлювальні  посадки
3 448 саджанців дерев та 1 100 кущів у парках і скверах, на територіях закладів
освіти, на вулицях та площах. 
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Здійснено фітопатологічне обстеження зелених насаджень на центральних
вулицях, парках та скверах міста для встановлення причин погіршення їх стану
та напрацювання технологій їх захисту та лікування. За зверненнями громадян
та  юридичних  осіб  обстежено  3 089  дерев  та  видалено  1 062  аварійних
насаджень.  Проведено  роботи  з  ліквідації  інвазійних  небезпечних  бур’янів
борщівника та амброзії полинолистої, а також обробку територій центральних
парків та пляжів спецзасобами від кліщів та комарів.

До  автоматизованої  системи  обліку  зелених  насаджень  “Inspektree”
внесено  нові  дані  про  2 250  насаджень.  Виготовлено  землевпорядну
документацію на об’єкти природо-заповідного фонду “Платан західний”, “Дуб
біля будинку Косачів”. 

Крім цього, протягом 2021 року відділом екології проведено низку інших
природоохоронних заходів. Зокрема, розроблено схему екологічної мережі на
території  Луцької міської територіальної  громади. Проведено інвентаризацію
пасік,  підготовлено  документацію  для  отримання  дотацій  пасічниками  на
утримання бджолосімей. Взимку були організовані заходи щодо недопущення
загибелі  диких  перелітних  та  мігруючих  птахів  на  водоймах  громади.
Комунальне  підприємство  «Ласка»  провело  стерилізацію,  вакцинацію  та
адаптацію  1 270  безпритульних   тварин.  Триває  розбудова  об’єктів
інфраструктури  цього  підприємства  з  метою  забезпечення  його  ефективної
діяльності.  Для  потреб  Луцького  зоопарку  придбано  корми  для  утримання
рідкісних тварин, що внесені до Червоної книги. 

Традиційними для мешканців громади стали весняні екологічні толоки, в
яких беруть участь тисячі  волонтерів та активістів.  Для дошкільнят та учнів
міських  навчальних  закладів  проведено  ряд  еколого-просвітницьких  заходів:
театралізоване  дійство  “Зустріч  птахів”,  проєкт  для  старшокласників  “Луцьк
без  сміття”,  семінари-практикуми  для  педагогів  з  питань  збереження
біорізноманіття,  конкурс колективів  екологічної  просвіти,  створено черговий
ботанічний куточок “Екологічна абетка” у дитячому садку №13 та висаджено
фруктовий  сад  у  дошкільному  закладі  № 36.  Розпочато  реалізацію  проєкту
“Компостуємо разом!”, в ході якого встановлено компостери у 25 навчальних
закладах громади та проведено тренінги для персоналу та учнів.

Розвиток системи громадського транспорту Луцької міської 
територіальної громади

Пріоритетним напрямком діяльності  у  минулому  році  стала  реформа
муніципальної  транспортної  системи  та  реалізація  проекту  «Луцьк  без
маршруток». До вирішення цього питання міська рада підійшла комплексно:
розпочато масштабне оновлення рухомого складу пасажирського транспорту,
оновлено  та  модернізовано  мережу  зупинок  громадського  транспорту,
переглянуто  договори  на  перевезення  та  вдосконалено  схеми  руху  міського
пасажирського  транспорту,  забезпечено  належну  інфраструктуру
вдосконалено  систему  безготівкового  розрахунку  в  усіх  видах  транспорту,
ухвалено  важливі  рішення  щодо  розвантаження  основних  транспортних



19

магістралей міста, створено нові маршрути задля транспортного сполучення
з  найвіддаленішими  селами  громади.  Все  це  забезпечило  підвищення  якості
надання  послуг  з  перевезення  пасажирів,  безпеку  дорожнього  руху  та
спонукало лучан віддати перевагу користуванню муніципальним транспортом.

         
Сьогодні щоденно комунальне підприємство електротранспорту випускає

на маршрути 40 тролейбусів. 12 з них - сучасні низькопідлогові комфортабельні
засоби  громадського  транспорту  «Богдан  Т70117» з  просторими  салонами,
відкидними  трапами,  місцями  для  пасажирів  з  обмеженими  фізичними
можливостями,  що  також  сприяє  поступовій  реалізації  у  місті  програми
безбар’єрності  та  доступності  міського  простору.  З  подібними
характеристиками містом курсують 50 сучасних великогабаритних автобусів з
екологічними  показниками  Євро-5.  Загалом  на  22  автобусних  маршрутах
територіальної  громади задіяно  136 транспортних засобів.  Для  порівняння  –
станом на 1 січня 2021 року їх у місті працювало 168 одиниць, 97% яких –
застарілі некомфортні «Богдани».

У Луцькій  міській  територіальній  громаді  весь  громадський транспорт
обладнаний автоматизованою системою обліку оплати проїзду,  що дає змогу
міській владі здійснювати чіткий  контроль пасажироперевезень, в тому числі
приватними  перевізниками,  аналізувати  ефективність  роботи  транспорту  та
якість надання послуг. 

За  даними  АСООП  у  2021  році  електротранспортом  скористалися
12 123 868 пасажирів (більше 6,5 мільйонів – громадяни пільгових категорій).
Маршрутними автобусами перевезено 20 774 873 пасажири. За надання послуг
пасажирського перевезення громадяни сплатили 137,6 мільйонів гривень.  

На ефективну роботу громадського транспорту безпосередньо вплинула
модернізація транспортної інфраструктури. В місті встановлено 22 електронних
інформаційних  табло  на  зупинках  громадського  транспорту,  обладнано  9
«розумних  зупинок»,  працює  42  термінали  (3  -  цілодобово)  з  продажу  та
поповнення електронних квитків.  За результатами обстеження мережі зупинок
громадського  транспорту  у  місті  та  приєднаних  громадах,  на  підставі
пропозицій  громадян  щодо  ліквідації  деяких  з  них  або  створення  нових,
затверджено  оновлений  Перелік  зупинок  автомобільного  транспорту
регулярних  пасажирських  перевезень  у  населених  пунктах  Луцької  міської
територіальної  громади,  що  включає  216  зупинок.  Зокрема,  встановлено  8
зупинок у с.Великий Омеляник, 3 - у с.Жабка, у місті Луцьку: 8 зупинок на
вулиці  Потебні,  2  -  на  вулиці  Наливайка,  перейменовано  по  2  зупинки  на
вулицях Теремнівській та Станіславського,  перенесено зупинку громадського
транспорту  “Житловий  комплекс  “Яровиця”  до  вулиці  Івана  Франка  та
перенесено 2 зупинки на проспекті Соборності.

Щоденно  відділ  транспорту  міської  ради  здійснює  моніторинг
пасажиропотоку  в  місті  та  селах  громади,  чітко  контролює  дотримання
перевізниками графіків руху та культури обслуговування пасажирів. За звітний
період у відділ комунікацій 15-80 та у відділ звернень громадян надійшло 1018
заяв,  що  стосувались  роботи  громадського  транспорту.  На  перевізників
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складено 272 акта та винесено 98 приписів щодо порушення умов договорів на
перевезення пасажирів, розірвано 5 договорів. Проведено 11 спільних рейдів з
представниками Поліського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, за
результатами  яких  винесено  12  приписів  та  17  постанов  про  накладення
фінансових санкцій, 5 справ знаходяться на розгляді. 

Проведено  конкурси  щодо  залучення  перевізників  на  16  маршрутів  у
територіальній громаді: №№ 1, 3, 6, 9, 10, 12, 24, 25, 30, 32, 52, 53, 104, 117, 127,
149.  Внесено  зміни  в  мережу  автобусів  за  маршрутами:  №1  “Надрічна  —
Стрілецька” (продовжено до вулиці Стрілецької), № 9 “Теремнівська – Межова
(КХП)”,  №  19  “Окружна  —  с.Сапогове”  (внесено  зміни  в  частині  руху  до
с.Жабка,  додано 2  автобуси),  № 22 “Карбишева  — с.Княгининок”  (маршрут
продовжено  до  с.Княгининок),  №25  “с.Великий  Омеляник  -  Дубнівська”.
Відкрито  автобусний  маршрут  №30  “с.Богушівка  —  с.Підгайці”,  який
обслуговують  6  великогабаритних автобусів.  Укладено  постійні  договори на
перевезення пасажирів за напрямками: Луцьк — Брище (міський маршрут №6),
Луцьк — Княгининок  (житловий масив «Кам’янка»)  (міські  маршрути №22,
№22а),  Луцьк  —  Клепачів  (приміський  маршрут  №117),  Луцьк  —  Озерце
(приміський маршрут №149), Луцьк — Озденіж (приміський маршрут №127),
Луцьк — Кульчин (приміський маршрут №104). Укладено тимчасові договори
за маршрутами:  Луцьк  —  Липляни  (приміський  маршрут  №53),  Луцьк  —
Сьомаки (приміський маршрут №190).

Робота департаменту муніципальної варти

У минулому році робота департаменту була спрямована на реалізацію
міської комплексної програми «Безпечне місто Луцьк», здійснення контролю за
дотриманням законодавства у сфері благоустрою та правил зупинки, стоянки,
паркування  транспортних  засобів,   недопущення  стихійної  торгівлі  на
території громади.

У 2021 році   на території  міста в рамках реалізації  проєкту «Безпечне
місто»  встановлено  нові  камери  відеоспостереження  на  перехрестях  міста:
вулиць  Набережна  та  Ковельська,  проспекту   Перемоги  та  вулиці  Клима
Савура, проспекту Волі та вулиці Паркова, вулиць Рівненська та Авторемонтна
тощо.  Крім  цього,  нові  відеокамери встановлено  на  перехрестях  на  вулицях
Винниченка, Словацького, проспекту Волі та на Театральному майдані міста.
Таким чином, на сьогодні у місті встановлено 352 камери відеоспостереження:
6  роботизованих  камер,  223  оглядових,  92  -  з  функцією  розпізнавання
державних  номерних  знаків  та  31  відеокамера  на  зупинках  громадського
транспорту.

У минулому році інспекторами департаменту видано 4 183 приписи про
усунення  порушень  Правил  благоустрою  міста  Луцька,  складено  1 545
протоколів  про  адміністративні  правопорушення  ,  відповідно  до  яких
накладено штрафів на суму понад півмільйона гривень. 
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За фактами виявлення торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними
напоями  або  тютюновими  виробами  з  рук  (продаж  сурогату)  складено  66
протоколів.  Рішеннями  суду  накладено  штрафів  на  суму  майже  16  тисяч
гривень. Виявлено 23 порушення суб’єктами господарювання правил продажу
алкогольних напоїв та тютюнових виробів у нічний час. Сума штрафів склала
майже 75 тисяч гривень. 

У минулому році суб’єктам господарювання було видано 123 приписи на
укладення  договорів  на  вивіз  сміття,  видано 568 аварійних та  119 планових
ордерів на проведення земельних робіт. На осіб, які проводили земельні роботи
без ордеру, складено 63 протоколи про адміністративні правопорушення. 

У 2021 році підготовлено 53 рішення виконавчого комітету про демонтаж
122  незаконно  встановлених  тимчасових  споруд,  3  рішення  про  демонтаж
огорож та обмежувачів руху за 91 адресою. На підставі  рішень виконавчого
комітету демонтовано 109 об’єктів, в тому числі 4 гаражі, 7 споруд для ведення
підприємницької  діяльності,  32  дерев’яні  конструкції,  48  огорож  та
обмежувачів.

Інспекторами з паркування винесено 35 088 повідомлень і постанов про
порушення  правил  зупинки,  стоянки,  паркування  транспортних  засобів,
відповідно до яких сплачено штрафів на загальну суму 5 мільйонів 540 тисяч
гривень. 

У кінці минулого року у міській раді проведено тестування мобільного
додатку  «SmartLutsk»  для  безготівкової  оплати  за  використання  паркомісця,
Впровадження системи забезпечить швидкий та зручний розрахунок вартості
послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних
засобів в місті Луцьку.

Впровадження  системи  мобільного  паркування  сприятиме  наповненню
міського бюджету та впорядкує процес використання паркувальних місць.

Будівництво та реконструкція об’єктів соціальної інфраструктури

У  2021  році  Луцькою  міською  радою  проведені  значні  роботи  з
проєктування, будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів
соціальної, медичної, культурної та освітньої інфраструктури територіальної
громади. Капітальні видатки з бюджету громади склали більше 101 мільйона
гривень. 

У минулому році на капітальний ремонт та реконструкцію  комунальних
медичних установ та закладів охорони здоров’я Луцької міської територіальної
громади  з  бюджету  було  виділено  більше  23  мільйонів  гривень.  Одним  з
наймасштабніших  проєктів,  який  завершено,  стала  реконструкція  відділення
екстреної  медичної  допомоги  комунального  підприємства  «Медичне
об’єднання  Луцької  міської  територіальної  громади».  Сьогодні  це  одне  з
кращих в  Україні  медичних відділень  як  за  логістичним,  так  і  матеріально-
технічним  наповненням.  Загальна  вартість  робіт  склала  понад  30  мільйонів
гривень.  На  умовах  співфінансування  з  бюджету  Луцької  міської
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територіальної громади виділено більше 20 мільйонів гривень, а з державного -
майже  10  мільйонів  гривень.  Окрім  цього,  проведено  капітальний  ремонт
приміщень  першого  поверху  Луцької  міської  дитячої  поліклініки  на  суму 1
мільйон 260 тисяч гривень.  

На  проведення  робіт  з  капітального  ремонту  та  реконструкції  освітніх
установ громади у 2021 році освоєно більше 29 мільйонів гривень. Зокрема,
проведено капітальний ремонт фасаду гімназії № 4 імені Модеста Левицького. 

В рамках реалізації кредитної програми НЕФКО, яку успішно завершено у
минулому році та представлено повний звіт про виконання, здійснено роботи з
термомодернізації, енергозбереження та встановлення індивідуальних теплових
пунктів на 25 об'єктах сфери освіти: ЗОШ № 2, НВК № 9, НВК № 10, ЗОШ
№ 11, ЗОШ № 15,  ЗОШ № 16, ЗОШ № 17, НВК № 22, ЗОШ № 24, ЗОШ№ 25,
НВК  № 26, Луцький  навчально-реабілітаційний  центр,  Луцький  ліцей  № 28,
Палац учнівської молоді, а також у закладах дошкільної освіти №№ 3, 5,  7, 9,
10, 11, 20, 32, 33, 38. Загальна вартість робіт склала 55,5 мільйона гривень. 

Проведено реконструкцію школи у селі Забороль, на що освоєно більше 18
мільйонів гривень, в тому числі з бюджету виділено майже 8 мільйонів гривень.

В межах бюджетної програми з розбудови об’єктів сфери культури у 2021
році виділено 645 тисяч гривень. Проведено розробку проєктної документації
на виконання робіт з капітального ремонту таких об’єктів, як:  Луцька художня
школа, Луцька музична школа № 1 імені Фридерика Шопена, клуб «Сучасник».
Завершено роботи з реконструкції музичної школи № 3 на суму 11,5 мільйонів
гривень та роботи з капітального ремонту даху музичної школи № 2 на суму
майже  2  мільйона  гривень.  Проведено  капітальний  ремонт  приміщення
центральної бібліотеки для дорослих.

 У минулому році завершено роботи з будівництва вольєрів із  зимовим
приміщенням для приматів на території комунального підприємства «Луцький
зоопарк».  На  комунальному  підприємстві  «Ласка»  проводиться  капітальний
ремонт  системи водопостачання.  З  бюджету  громади на  ці  роботи  виділено
півмільйона гривень. 

 Містобудівна діяльність та управління земельними ресурсами

У  сфері  містобудівної  діяльності  Луцька  міська  рада  дотримується
визначених чітких правил гармонійної забудови з урахуванням, в першу чергу,
потреб мешканців  громади та інфраструктурних і  технічних можливостей
міського простору.

Розробка Генерального плану міста Луцька  перебуває на завершальному
етапі:  проведено  необхідні  громадські  слухання  та  експертиза.  Опрацьовані
генеральні плани приєднаних громад, схеми планування територій населених
пунктів, інша документація. 
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Минулого року затверджено історико - архітектурний опорний план міста
Луцька з визначенням ареалів історичної забудови. Ці норми враховуються при
наданні дозвільної містобудівної документації.

Розпочато  роботу  із  розроблення  Комплексного  плану  просторового
розвитку Луцької міської територіальної громади.

Ухвалено  відповідний  регуляторний  акт,  яким  зобов’язано  будівельні
компанії  та  приватних  забудовників  при  проєктуванні  робіт  розробляти
детальні  плани  територій,  у  яких  передбачати  площі  забудови,  фасади,
необхідну кількість паркувальних місць, наявність закладів соціальної сфери.

Окрім  цього,  торік затверджено  концепцію  зовнішнього  архітектурного
вигляду тимчасових споруд та зупинок громадського транспорту.   Проведено
заміну 7 старих рекламних конструкцій, які втратили естетичну привабливість,
на новітні засоби, оновлено 3 рекламні конструкції шляхом заміни звичайних
площин  на  лед-екрани,  здійснено  заглиблення  фундаментів  наземних
рекламних  засобів.  Триває  робота  щодо  впорядкування  засобів  зовнішньої
реклами та вивісок на фасадах будинків і споруд, приведення їх до належного
естетичного і технічного стану. Демонтовано 859 неправомірно встановлених
засобів зовнішньої реклами.
 За 2021 рік комунальним підприємством «Луцькреклама» перераховано
коштів  до  бюджетів  різних  рівнів  майже 18  мільйонів  гривень.  Зокрема,  до
бюджету  Луцької  міської  територіальної  громади  надійшло  15  мільйонів
гривень,  що  майже  на  4,5  мільйонів  гривень  більше,  ніж  у  2020  році.   За
тимчасове  користування  місцем  розміщення  засобів  зовнішньої  реклами
операторами сплачено до бюджету 13 мільйонів 870 тисяч гривень.   

У  сфері  впорядкування  розміщення  засобів  зовнішньої  реклами  на
території  громади  розпочато  розробку  та  виготовлення  схем  розміщення
наземних рекламних засобів на основних вулицях і проспектах міста.

Проведено  оновлення  Геопорталу  відкритих  даних  Луцької  міської
територіальної  громади,  на якому розміщено 119 інформаційних панелей,  22
тематичні карти, 3 500 дозвільних документів, включаючи містобудівні умови
та обмеження, а також будівельні паспорти. Окрім цього, на Геопортал внесено
результати   моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності будівель та споруд
закладів   освіти,  охорони  здоров’я,  цивільного  та  соціального  захисту
населення, інших адміністративних будівель.  

Розпочались  роботи  з  впровадження  нових  підсистем  для  ведення
містобудівного кадастру, створення топографічних планів та ортофотоплану у
цифровому та графічному зображенні.

У  галузі  державного  архітектурно-будівельного  контролю  проводилась
робота  з  надання та  реєстрації  дозвільних документів на  початок виконання
будівельних робіт та введення об’єктів в експлуатацію. 

Зокрема, прийнято в експлуатацію 9 багатоквартирних житлових будинків
на 824 квартири загальною площею 62 255 кв. м. Зареєстровано 742 дозвільних
документи. Проведено 65 перевірок об’єктів будівництва, накладено штрафних
санкцій на суму 547 тисяч гривень.  
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У сфері управління земельними ресурсами  минулого року з державної  у
комунальну власність Луцької міської територіальної громади прийнято 993425
га земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

У 2021 році продано 9 земельних ділянок комунальної власності шляхом
викупу  загальною  площею  1,8818  га  на  суму  майже  6  мільйонів  гривень.
Загальна  сума  надходжень  від  продажу  земельних  ділянок  комунальної
власності,  включаючи авансові  внески,  в  тому числі,  за  не  продані  земельні
ділянки,  склала  10  мільйонів  343  тисячі  гривень.  Укладено  137  договорів
оренди землі на загальну площу 22 1709 га та 58 додаткових угод до договорів
оренди землі.

На  2022  рік  затверджено  перелік  з  10  земельних  ділянок  для  продажу
окремими лотами на земельних торгах.

Управління майном комунальної власності громади

Для  Луцької  міської  ради  ефективне  управління  майном  міської
комунальної  власності  –  це  одне  з  основних  джерел  наповнення  бюджету,
завдяки чому плануються і втілюються різні соціальні проєкти.  

Завдяки  вдалому  продажу  у  минулому  році  3  об’єктів  комунальної
власності  шляхом проведення електронного аукціону нежитлових приміщень
на  вул.  Парковій,  7,  пр-ті  Волі,  8  та  пр-ті  Відродження,  2  до  бюджету
територіальної громади надійшло 17 мільйонів 445 тисяч гривень.

Окрім цього, минулого року від приватизації у міський бюджет сплачено
1  мільйон  400  тисяч  гривень;  за  договорами  на  право  тимчасового
користування  окремими елементами благоустрою комунальної  власності  для
розміщення  тимчасових  споруд  з  метою  провадження  підприємницької
діяльності надійшло 5 мільйонів 700 тисяч гривень; від надання в оренду майна
міської комунальної власності - 4 мільйони 500 тисяч гривень. 

Станом на 1  січня  2022  року, відповідно  до  реєстру  договорів  оренди
нежитлових приміщень, діє  346 договорів  на  загальну  площу 38 182,0  кв.м.
Через електронну торгову систему PROZORRO проведено 49 аукціонів щодо
надання в оренду комунального майна. 

У  2021 році  проведено  15  конкурсів  на  оформлення  права  на
користування  окремими елементами благоустрою комунальної  власності  для
розміщення  тимчасових  споруд.  Надано  93  дозволи  на  списання  основних
засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності
територіальної громади м. Луцька. 

Упродовж звітного  періоду проведено  інвентаризацію об’єктів  Луцької
міської територіальної громади, що розміщені на території приєднаних сіл, та
прийнято  у  власність  частки  статутного  капіталу  Музею  історії  сільського
господарства Волині – Скансен.  

З метою збереження культурної та історичної спадщини громади, а також
її ефективного використання та відновлення і реконструкції приміщень міської
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комунальної  власності,  підготовлена  Концептуальна  записка  на  здійснення
державно-приватного  партнерства  щодо  реставрації  з  пристосуванням  та
управління  нежитловим  приміщенням,  що  розташоване  в  місті  Луцьку  на
вулиці Кафедральній, 4.  Реалізація цього проєкту  дасть можливість за кошти
приватного  партнера  реставрувати  історичну  будівлю  XIX століття,  що  є
пам’яткою архітектури місцевого значення – Гостинний двір чехів Прайзлерів,
в  якому  в  свій  час  розміщувались  магазини,  ресторація,  казино  та  кімнати
відпочинку. Істотною умовою передачі об’єкта в довгострокове управління є
його  використання  за  призначенням  та  збереження  історико-архітектурної
привабливості  –  розміщення в  будівлі  готельно-ресторанного комплексу,  що
потенційно продовжить термін перебування туриста у місті Луцьку та надасть
місцевого  колориту.  В  той  же  час,  будівля  залишиться  у  власності
територіальної громади.

Реалізація проєктів міжнародної технічної допомоги та міжнародне 
співробітництво

У 2021 році міська влада здійснила комплекс заходів з реалізації 5 проєктів
міжнародної технічної допомоги.

Зокрема,  одним  з  найбільших  є  Проєкт  “Нове  життя  старого  міста:
ревіталізація пам'яток історичної та культурної спадщини у Луцьку та Любліні”.
Грантодавцем проєкту  є Програма транскордонного співробітництва «Польща-
Білорусь-Україна 2014-2020». Із суми гранту, що становить більше 1 мільйона
євро, отримано 879 тисяч євро, тобто приблизно 27,4 мільйонів гривень. 

У рамках реалізації  проєкту  завершено ремонтно-реставраційні роботи на
пам’ятках  архітектури  «монастир  єзуїтів»  та  башта  князів  Чорторийських  з
муром, благоустрій прилеглої території.  В процесі реставрації  збільшено площі
проведення робіт щодо відновлення фасадів та підвальних приміщень об’єктів.
Проведено  унікальні  археологічні  та  будівельні  роботи з  облаштування
сполучного  коридору  між  підвалами  монастиря  та  новознайденими
приміщеннями під баштою, їх об’єднано в цілісний підземний комплекс. 

Проведено роботи щодо підготовки простору підвалів монастиря єзуїтів до
відкриття  експозиції:  виготовлено  10  комплектів  лицарських  обладунків,
роботизовану  фігуру  монаха,  голографічну  інсталяцію  привида,  розроблено
дизайн-проєкт інтер'єру, закуплено інтерактивне смарт-табло, виготовлено щити
з  гербами  князівських  та  панських  родів  тощо.  Видано  двомовні  буклети
«Люблін–Луцьк:  міські  укріплення»  та  «Башта  князів  Чорторийських»  і
створено промоційний відеоролик, розроблено веб-сервіс «Аудіоекскурсія з QR-
кодом».  Наразі  триває  робота  щодо запису  аудіо   різними  мовами  про  18
історичних локацій міста. 

Завершення проєкту заплановано на першу половину цього року. 
У рамках  Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-

Україна 2014-2020» минулого року  реалізовано проєкт «Покращення безпеки
транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма та Луцька» загальною сумою
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гранту  695 тисяч євро. Отримано від грантодавця 591 тисячу євро, що склало
майже 17 мільйонів гривень.

За ці кошти, зокрема, завершено роботи з реконструкції мереж зовнішнього
освітлення на вулиці Конякіна, здійснено заміну 246 світильників на нові LED.
Розроблено  комплексну  схему  організації  дорожнього  руху  в  місті   Луцьку,
завершено роботи  з  благоустрою на вулиці  Рівненській,  зокрема влаштовано
зливову каналізацію, проведено озеленення території.  

У співпраці з Федеральним міністерством економічного співробітництва та
розвитку  Федеративної  Республіки  Німеччина  та   головним  партнером  —
Адміністрацією краю Ліппе у минулому році реалізовано 3 проєкти.

Зокрема, за проєктом “Використання екологічних і розумних технологій у
системі громадського транспорту міста Луцька”  отримано грант у майже 218
тисяч євро. Співфінансування з бюджету громади склало майже 25 тисяч євро.
Встановлено  9  «розумних»  зупинок громадського  транспорту  та  22  стійки  з
«розумними»  табло, котрі  введено  в  експлуатацію  та  виконано  всі  супутні
заходи  для  забезпечення  їх  функціонування.  Розроблено  Стратегію  розвитку
громадського  транспорту  та  транспортної  інфраструктури  Луцької  міської
територіальної громади до 2025 року.  Пофарбовано 20 тролейбусів зі старого
тролейбусного  парку.  Розроблено  вебсайт  про  громадський  транспорт  та
транспортну інфраструктуру міста Луцька.  

На  впровадження  проєкту  «Спільний  пошук  нових  рішень  у
комунальному господарстві:  поводження з  органічними відходами у Луцькій
міській  територіальній  громаді»,  реалізація  якого  передбачена  протягом
2021-2023 років,  отримано грант більше 244 тисяч євро.  Співфінансування з
бюджету територіальної громади – 66 тисяч євро. У минулому році розроблено
цільову  програму для  впровадження  проєкту,  отримано звіт  про  стратегічну
екологічну  оцінку.  Розпочато  роботу  щодо  підготовки  документації  для
проведення відкритих торгів. 

Міська рада на реалізацію проєкту «Протидія пандемії у Луцьку: заходи
із  зменшення  поширення  хвороби  та  посилення  захисту  населення»  без
співфінансування з бюджету громади отримала грант у сумі 50 тисяч євро. За ці
кошти  було  придбано  21  концентратор  кисню  марки  OLV-10  з  витратними
матеріалами  для  амбулаторій,  21  стабілізатор  напруги  для  концентраторів
кисню,  55  безконтактних  сенсорних  дезінфекторів  марки  Sanermini для
медичних  навчальних та  соціальних  закладів  Луцької  МТГ,  550  літрів
антисептичної дезінфекційної рідини для дезінфекторів та 2 000 масок захисних
тканинних. 

На  початковій  стадії  реалізації  перебувають  проєкти за  Програмою
транскордонного  співробітництва  «Польща-Білорусь-Україна  2014-2020»:
- «Промоція  природної  спадщини  міських  річок  та  прибережних  територій
Жешува  та  Луцька». Грант  проєкту  становить  майже  29  тисяч  євро,
співфінансування  - більше 3 тисяч євро.  
- «Таємниці двох веж: просування середньовічних укріплень Луцька та Любліна
за допомогою інноваційних технологій». Грант проєкту більше 33 тисяч євро, а
співфінансування майже 4 тисячі євро. 
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Окрім  цього,  у  минулому  році  міською  радою  спільно  з  Волинським
національним  університетом  імені  Лесі  Українки  реалізовано  проєкт
Міжнародного  Вишеградського  фонду  щодо  створення  інновацій,  співпраці
міського уряду та університетів.  

У  звітному  періоді  в  Луцькій  міській  раді  проведено  19  зустрічей  з
іноземними делегаціями, з них: 9 - з представниками дипломатичних установ.
Зокрема,  Луцький  міський  голова  провів  зустрічі  з  Надзвичайним  і
Повноважним  Послом  України  в  Державі  Ізраїль,  з  Почесним  консулом
Хорватії  в  західному  регіоні  України,  Почесним  консулом  Австрійської
Республіки у Львові, Генеральним консулом Чеської Республіки у Львові та  з
віце-спікером Сейму Литовської  Республіки  і  Надзвичайним і  Повноважним
Послом Литовської Республіки в Україні.

Розвиток старостинських округів

Основними напрямками діяльності старост у 2021 році була робота щодо
поступової інтеграції приєднаних сіл до складу Луцької міської територіальної
громади,  налагодження  співпраці  з  виконавчими органами  та комунальними
установами  Луцької  міської  ради,  а  також  забезпечення  належної
життєдіяльності старостинських округів.

Боголюбський  старостинський  округ  (з  центром  у  селі  Боголюби,  до
складу якого входить територія сіл  Боголюби, Богушівка, Тарасове, Іванчиці,
Озденіж. Староста – Марія Якубовська)

На території Боголюбського старостинського округу проведено заходи з
благоустрою  та  санітарного  прибирання:  косіння  трави,  обрізання  кущів,
ремонт пам’ятників у селах Боголюби та Іванчиці, заміна ліхтарів та ламп в
мережі вуличного освітлення,  розчистка  доріг  від снігу,  їх  грейдерування  та
ремонт  повітряно-струменевим  методом.  Здійснено  поточний  ремонт
асфальтового  покриття  частини  дороги  на  ділянці  Зміїнець  –  Боголюби  -
Богушівка на суму 1 мільйон 34 тисячі гривень, встановлено попереджувальні
знаки дорожнього руху в селі Тарасове, вказівні знаки назв населених пунктів
старостату, обстежено дорожнє полотно вулиці Буківська в селі Іванчиці. Цю
ділянку дороги внесено до переліку доріг, що підлягають ремонту у 2022 році.
У  селах  Боголюби,  Богушівка,  Тарасове  проведено  ремонт  дитячих
майданчиків на загальну суму 29 тисяч гривень. 

Торік здійснено  роботи  з  облаштування  вуличного  освітлення  в  селі
Тарасове  на  вулицях:  Нова,  Лугова,  Тиха,  Соборності,  Сонячна;  в  селі
Боголюби на вулицях: Сонячна, Молодіжна, Лесі Українки. 

У звітному періоді двічі проводено збори громадян жителів сіл Іванчиці
та  Озденіж з метою вивчення їх потреб та визначення першочергових завдань. 

Протягом 2021 року до старостату подано 300 звернень громадян, з яких
214 - під час особистого прийому. За результатами розгляду звернень видано
157 довідок, 134 акти обстеження, вчинено 30 нотаріальних дій. 
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У відповідь  на  звернення  мешканців  сіл  Богушівка,  Іванчиці,  Озденіж
міською радою вирішено  питання  транспортного  сполучення  цих  населених
пунктів з містом. За колективним зверненням жителів вулиці Набережна села
Боголюби проведено заміну електроопор. 

Окрім цього, на території округу проведено ремонт вулиці Лісова в селі
Тарасове,  ремонт  покрівлі  та  утеплення  фасаду  комунального  закладу
«Боголюбський  ліцей  №30  Луцької  міської  ради»,  виготовлено  проєктно-
кошторисну  документацію  на  капітальний  ремонт  Боголюбського  закладу
дошкільної  освіти  (ясла-садок)  № 43,  що  передбачений  Програмою
економічного та соціального розвитку Луцької міської територіальної громади
на 2022 рік.

Заборольський старостинський  округ  (з  центром  у  селі  Забороль,  до
складу якого входить територія сіл Забороль, Антонівка, Великий Омеляник,
Всеволодівка, Олександрівка, Одеради, Городок, Сьомаки, Шепель, Заболотці,
Охотин. Староста – Валерій Боярський)

Серед  пріоритетних  проєктів  розбудови  і  розвитку  старостинського
округу, реалізованих у 2021 році, стала добудова Заборольської  школи, адже
до цього часу діти тут навчалися у три зміни. Задля цього з міського бюджету
було виділено 15 мільйонів гривень і ще 3,2 мільйони гривень – з державного
бюджету за сприяння народного депутата України Ігоря Палиці. За  ці кошти
зробили утеплення і капітальний ремонт фасаду старого й нового корпусів. У
старому  –  повністю  оновили  і  утеплили  дах,  розширили  спортивну  залу,
зробили  благоустрій  території.  У  новому  корпусі  продовжуються  ремонтні
роботи. 

Окрім  цього,  для  потреб  школи  було  додатково  придбано  ще  один
шкільний автобус,  який  забезпечить  перевезення  учнів  із  населених пунктів
Заборольського та Боголюбського округів.

У 2021 році відновлено роботу сільської бібліотеки, яка зараз розміщена у
адміністративному приміщенні колишньої Заборольської сільської ради.  

Прийнято низку важливих рішень виконавчого комітету про забезпечення
транспортного сполучення села Великий Омеляник з містом та облаштовано
автобусні  зупинки.  Відкрито  автобусний маршрут № 30 “село Богушівка  —
село Підгайці”, який пролягає через село Забороль.  

З  метою  забезпечення  комфортних  умов  проживання  для  мешканців
прилеглих  сіл  проведено  облаштування  вуличного  освітлення,  благоустрій
територій біля меморіального комплексу загиблим воїнам-односельчанам в селі
Забороль  та  меморіального  комплексу  в  селі  Шепель.  Розпочато  ремонтні
роботи меморіального комплексу у селі Одеради.

Протягом минулого року до старости надійшло 217 звернень, з яких 176 -
під  час  особистого  прийому  громадян.  За  результатами  розгляду  звернень
складено 110 актів обстеження, видано більше 100 довідок, вчинено більше 20
нотаріальних дій. 
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З  метою  забезпечення  доступу  до  якісних  адміністративних  послуг
жителям старостинського округу організовано прийоми громадян на віддалених
робочих місцях працівниками департаменту “Центр надання адміністративних
послуг  у  місті  Луцьку”,  департаменту  державної  реєстрації  та  департаменту
соціальної політики.    

Прилуцький старостинський округ (з центром у селі Прилуцьке, до складу
якого входить територія сіл Прилуцьке, Дачне, Жабка, Сапогове. Староста –
Олександр Гурський)

У 2021 році проведено поточний ремонт асфальтовим покриттям частини
дороги  вулиці  Жовтневої  у  селі  Прилуцьке.  Обстежено  дороги  в  населених
пунктах старостату та встановлено додаткові  знаки дорожнього руху, окремі
ділянки доріг внесено до переліку таких,  що підлягають поточному ремонту
найближчим часом.

Минулого  року  здійснено озеленення  населених  пунктів  старостату.
Зокрема,  висаджено  дерева  у  сквері  навпроти  школи  села  Прилуцьке  та  на
території дошкільного навчального закладу № 42 у селі Дачне. 

Вирішено питання транспортного сполучення сіл з містом за маршрутом:
село Жабка – село Дачне - село Прилуцьке – місто Луцьк. 

Протягом 2021 року до Прилуцького старостинського округу звернулося
269 громадян. За результатами розгляду звернень було видано 155 довідок,  90
актів обстеження, вчинено 6 нотаріальних дій.  

З  метою  забезпечення  доступу  до  якісних  адміністративних  послуг
жителям старостинського округу організовано прийоми громадян на віддалених
робочих місцях працівниками департаментів “Центр надання адміністративних
послуг у місті Луцьку”, державної реєстрації та соціальної політики.    

Княгининівський старостинський округ (з центром у селі Княгининок, до
складу якого входить територія сіл Княгининок, Буків,  Зміїнець,   Милушин,
Милуші,  Моташівка,  Сирники,  Брище,   смт  Рокині.  Староста  –  Валерій
Войнаровський)

Торік на  території  округу  проведено  поточні  ремонти  струменевим
методом 18 вулиць громади,  а  методом грейдерування -   відремонтовано 23
дороги. 

Проведено  утеплення  частини  фасаду  та  реконструкцію  даху
Княгининівського ліцею № 34 на суму майже 2 мільйони гривень. У місцевому
дитячому садочку також відремонтували та утеплили фасад і дах. 

Виконавчим  комітетом  розглянуто  питання  та  ухвалено  рішення  про
продовження маршруту громадського транспорту № 22 до села Княгининок та
масиву Кам’янка. 

Протягом 2021 року до старости на особистому прийомі звернулось 200
громадян, розглянуто 308 письмових звернень, за розглядом яких видано 151
довідку, проведено 206 актів обстеження, вчинено 47 нотаріальних дій.
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Жидичинський  старостинський  округ  (з  центром  у  селі  Жидичин,  до

складу  якого  входить  територія  сіл  Жидичин,  Кульчин,  Липляни,  Озерце,
Клепачів, Небіжка. Староста – Галина Матвіюк)

У  2021  році  на  території  громади  проведено  роботи  з  благоустрою,
санітарного прибирання та озеленення: косіння трави, обрізання кущів, ремонт
пам’ятників  і  пам’ятних знаків,  прибирання кладовищ.  Встановлено  опори з
ліхтарями вуличного освітлення на частині вулиці Ковельська у селі Жидичин.
Проведено  поточний  ремонт  та  облаштування  дитячих  і  спортивних
майданчиків.

Виконано  поточний  ремонт  дорожнього  покриття  у  населених  пунктах
старостинського  округу.  Зокрема,  проведено  укладання  асфальту  на  вулиці
Марка Вовчка у  селі  Небіжка.  Ремонт  повітряно-струменевим  методом
проведено  на  вулиці  Ковельській,  частині  вулиці  Лесі  Українки  та  вулиці
Данила  Галицького  у  селі  Жидичин,  вулиці  Котляревського,  частини вулиці
Нова у селі Небіжка, вулиці Тракторна  у селі Озерце, вулиці Незалежності у
селі  Кульчин  та  вулиці  Незалежності  у  селі  Клепачів.  Грейдерування  з
підсипанням  здійснено  у  селі  Кульчин  на  вулицях:  Вишнева,  Космонавтів,
Володимира Зарадюка, Садова та Молодіжна та у селі Жидичин на вулицях:
Івана  Франка,  Селищна,  Учительська  та  Лесі  Українки.  Чорно-щебеневе
покриття  проведено на  вулиці  Миру і  частині  вулиці  Котляревського  у  селі
Небіжка. 

У зв’язку з численними зверненнями жителів громади до міського голови
вирішено питання транспортного сполучення з селами старостинського округу.
Проведено конкурси на перевезення пасажирів та організовано три автобусні
маршрути:  «Луцьк  -  Клепачів»,  «Луцьк  -  Озерце»,  «Луцьк  –  Кульчин»,
оголошено конкурс на перевезення за маршрутом «Луцьк - Липляни». 

У 2021 в окрузі започатковано роздільний збір твердих побутових відходів.
На 17 майданчиках встановлено контейнери для роздільного збору петпляшок і
скла. 

Протягом 2021 року в населених пунктах Жидичинського старостинського
округу  проводились  Дні  села,  спортивні  заходи,  мандрований  фестиваль  «З
родинного джерела». 

На особистий прийом до старости звернулося 206 жителів громади, видано
136 довідок,  складено 122 акти  обстеження,  вчинено  69 нотаріальних дій.  З
метою  надання  якісних  адміністративних  послуг  мешканцям  в  приміщенні
Жидичинського  старостинського  округу  облаштовані  віддалені  робочі  місця
для  працівників  департаменту  соціальної  політики  та  департаменту  «Центр
надання адміністративних послуг в місті Луцьку».  
     



31

Розвиток медичної галузі Луцької міської територіальної громади  

Сьогодні  галузь  охорони  здоров’я  Луцької  міської  територіальної
громади функціонує як єдиний медичний простір, реалізуючи державну політи-
ку та забезпечуючи надання доступної та високоякісної кваліфікованої меди-
чної допомоги пацієнтам від первинної ланки до вузьспеціалізованої, орієнтую-
чись,  в  першу  чергу,  на  здійснення  заходів  щодо  запобігання  захворювань
населення.

  
У сфері охорони здоров’я громади на початок 2021 року функціонувало

8  комунальних  підприємств.  Невдовзі  було  проведено  реорганізацію
комунальних  центрів  первинної  медичної  допомоги  шляхом  створення
комунального  підприємства  «Медичне  об’єднання  Луцької  міської  територі-
альної громади» та комунального підприємства «Медичний центр реабілітації
учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади». Крім цього,
комунальна мережа центрів первинної медичної допомоги поповнилась 4 амбу-
латоріями загальної практики – сімейної медицини, що розташовані на тери-
торії приєднаних громад.

З  метою забезпечення  належного  функціонування  медичної  галузі  у
минулому році з бюджету громади було виділено майже 54 мільйона гривень.  

При  Медичному  об’єднанні  Луцької  міської  територіальної  громади
відкрито  відділення  екстреної  медичної  допомоги,  що  є  одним  з  кращих  в
Україні  як  за  логістичним,  так  і  матеріально-технічним  наповненням.
Відділення  забезпечено  повним  комплектом  необхідного  сучасного
обладнання:  комп’ютерним  томографом,  рентгенапаратом,  апаратом
ультразвукової  діагностики.  Облаштовано  палату  інтенсивної  терапії  з
апаратами  штучної  вентиляції  легень,  діагностичну  лабораторію,  а  також
інфекційний блок.  Вартість проєкту склала більше 30 мільйонів гривень.  На
умовах  співфінансування  з  міського  бюджету  виділено  більше  20  мільйонів
гривень, з державного – майже 10 мільйонів.

На оновлення та розвиток матеріально – технічної бази комунальних
підприємств охорони здоров’я у минулому році спрямовано з бюджету більше
9 мільйонів гривень. Зокрема, на придбання рентгенапарату для комунального
підприємства «Луцький клінічний пологовий будинок» - 1 мільйон 700 тисяч
гривень та 800 тисяч гривень - на придбання медичної апаратури для діагности-
ки та лікування новонароджених.  Для потреб міської лікарні виділено з бю-
джету громади 2,4 мільйона гривень на придбання спірального комп’ютерного
томографа,  600 тисяч гривень -  на  закупівлю дефібриляторів  та  майже на  2
мільйони  гривень  проведено  капітальний  ремонт  ліфтів  закладу.  У
комунальному  підприємстві  «Луцька  міська  дитяча  поліклініка»  проведено
капітальний ремонт хірургічних кабінетів  та  приміщення для створення  сто-
матологічного відділення. Вартість цих робіт склала майже 2 мільйона гривень.

На  забезпечення  медикаментами  пільгової  категорії  громадян
(2 831 особа), які потребують постійного лікування та замісної терапії за життє-
вими показами, виділено 13 мільйонів 800 тисяч гривень. Для порівняння:  у
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2014 році обсяг цих видатків становив 1,1 мільйона гривень. Динаміка зростан-
ня – 1 255%. 

На безкоштовне медикаментозне лікування при наданні  амбулаторної,
стаціонарної та стоматологічної допомоги, в тому числі проведення зубопроте-
зування учасників бойових дій, бійців – добровольців, членів їх сімей, а також
сімей загиблих (померлих)  військовослужбовців Антитерористичної  операції/
Операції об’єднаних сил було виділено 1 мільйон 400 тисяч гривень.

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-
19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-,  на  території  громади  було
створено  4  центри  масової  вакцинації  на  базі  структурних  підрозділів
комунального  підприємства  «Медичне  об’єднання  Луцької  міської  територі-
альної  громади» та 8 пунктів вакцинації  в  амбулаторіях загальної  практики-
сімейної медицини. Крім цього, організовано роботу  мобільних бригад вакци-
нації  в  місцях  перебування  організованих  колективів  (на  підприємствах,
установах, організаціях), у Луцькому слідчому ізоляторі та додатковий пункт
вакцинації в приміщенні облмуздрамтеатру. Розгорнуто 162 ліжко-місця для лі-
кування  пацієнтів  з  діагнозом  COVID-19  в  тимчасовому  інфекційному  ста-
ціонарі Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади.

 На оплату споживання енергоносіїв комунальними підприємствами га-
лузі охорони здоров’я у 2021 році з бюджету було виділено більше                26
мільйонів гривень.

Розвиток галузі  освіти

Освітня галузь Луцької міської територіальної громади включає 102 установи:
50  закладів  дошкільної  освіти,  які  відвідують 9 981  вихованець;  38  закладів
загальної середньої освіти, де навчаються 31 592 учні; 2 позашкільні заклади
освіти,  у  яких  займаються  5 438  вихованців;  5  закладів  професійної
(професійно-технічної) освіти, де навчання проходять 2 740 учнів; 2 дитячо-
юнацькі спортивні школи,  які відвідує 1 151 вихованець; дитячий позаміський
заклад  оздоровлення  та  відпочинку  «Ровесник»;  міжшкільний  навчально-
виробничий  комбінат,  у  якому  займаються  567  учнів;  інклюзивно-ресурсний
центр;  центр  професійного  розвитку  педагогічних  працівників  та  Будинок
учителя. Наразі  міська  рада  працює  над  розробленням  стратегії  розвитку
закладів  освіти Луцької міської територіальної громади.

2020-2021  навчальний  рік  у  39-ти  закладах  загальної  середньої  освіти
міської територіальної громади закінчили 31 133 учні, 9 класи – 2 564 учні (з
них:  247  –  з  відзнакою),  11  класи  –  1 549  учнів  (з  них  –  194  нагороджені
медалями). Вручення медалей випускникам шкіл урочисто проведено 29 червня
на  Театральному  майдані  міста. Шістьом  випускникам  шкіл,  які  отримали
найвищі результати зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році, призна-
чено  стипендію Президента України.

У минулому році визначено та змінено типи закладів загальної середньої
освіти,  що  діють  на  території  громади,  відповідно  до  нових  норм  чинного
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законодавства.  Наприкінці  року створено 3 нових заклади дошкільної  освіти
№№ 36 та 49 у селі Княгининок та № 20 у селищі міського типу Рокині. Після
проведення громадського обговорення у червні 2021 року у селі Іванчиці було
ліквідовано заклад загальної середньої освіти № 33. 

З першого вересня на 2021-2022 навчальний рік виділено додаткові годи-
ни для роботи з обдарованими дітьми та експериментальну діяльність у гімна-
зійних та ліцейних класах.

На території громади в чотирьох закладах дошкільної освіти функціонує
7 інклюзивних груп, у яких виховується 29 дітей. Сьому інклюзивну групу  бу-
ло відкрито у минулому році в дитячому садку № 38, де виховується четверо
дітей з вадами здоров’я.  Розглядається питання про відкриття ще однієї такої
групи. Інклюзивне навчання організовано в 25 школах у 117 класах для 152 уч-
нів. Департамент освіти міської ради та інклюзивно-ресурсний центр долучили-
ся  до  створення  інформаційної  системи  «Інклюзивний  простір  для  батьків
дітей, які мають порушення розвитку, інвалідність чи ризик її виникнення».

Для п’яти пілотних класів загальноосвітніх шкіл №№ 1 та 4,  що стали
учасниками інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Розробле-
ння  і  впровадження  навчально-методичного  забезпечення  для  закладів  зага-
льної  середньої  освіти  в  умовах  реалізації  Державного  стандарту  базової
середньої освіти», надано по 4 додаткові години у навчальному тижні. 

Минулого року повністю забезпечено довіз учнів та педагогів до закладів
освіти  приєднаних  громад,  погоджено  усі  маршрути  шкільних  автобусів.  У
рамках державної програми «Шкільний автобус» на умовах співфінансування -
50 % – кошти державного бюджету, 50 % – кошти бюджету громади - Заборо-
льський ліцей № 32 отримав новий шкільний автобус, вартість якого складає
близько 2 мільйонів гривень. Автобус розрахований на 29 посадкових місць та
обслуговуватиме 306 дітей і 19 педагогів з 9 навколишніх сіл. 

У дитячому позаміському таборі  «Ровесник» впродовж року оздорови-
лись  549 дітей пільгових категорій, в тому числі вперше -   діти з сіл Луцької
міської територіальної громади.

Організовано роботу у літній період п’яти чергових закладів дошкільної
освіти у різних мікрорайонах міста.

На початку 2021-2022 навчального року було організовано 6 районних
(міських) учнівських турнірів, у яких взяли участь 33 команди, залучено 155
школярів,  які  вибороли 24  призових місця.  Зокрема,  до  змагань  долучилися
команди школярів сіл громади: Княгининок, Забороль, Боголюби.

У 8 обласних турнірах у форматі онлайн у жовтні 2021 року взяли участь
16 команд закладів загальної середньої освіти громади та здобули: І місце –5
команд,  ІІ  місце  –  5,  ІІІ  місце  –  5.  Команди-учасники  турнірів  показали
ґрунтовний рівень знань з базових дисциплін. Активними були у турнірах учні
та педагоги шкіл №№ 9, 10, 11, 14, 18, 21, 23, 26, 27. У грудні 2021 року в
обласному  турнірі  з  фізики  збірна  команда  шкіл  №№  14  та  26   виборола
почесне І місце.

Продовжується удосконалення системи харчування школярів.  Особлива
увага - забезпеченню харчуванням учнів приєднаних громад. Так, у минулому
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навчальному році Луцький комбінат шкільного харчування організовував кей-
терингове харчування в початковій школі села Кульчин. У закладах дошкільної
освіти створені усі умови для забезпечення функціонування системи харчової
безпеки.

У 2021-2022 н.р. відкрито на 18 груп подовженого дня більше, ніж у по-
передньому навчальному році. Зокрема, в освітніх закладах сіл Клепачів, Бого-
люби, Княгининок.

Торік проведено 5 конкурсів на заміщення вакантних посад директорів
шкіл,  призначено директора міжшкільного навчально-виробничого  комбінату
та чотирьох директорів садків.  

У 2021 році 40 педагогам Луцької громади вручено премії міської ради
«Успішний педагог» та виплачено по 10 тисяч гривень, 15 вчителям вручено
персональні премії міського голови та виплачено по 5 тисяч гривень.
Переможцями конкурсу «Заклад року» стали заклади загальної середньої освіти
№№ 9, 13, 14, 18, 21 та 23.

Із метою формування духовної культури учнів, етичних якостей, вихован-
ня учнівської молоді на засадах моральних принципів, християнських загально-
людських цінностей з вересня 2021 року в освітніх програмах закладів загаль-
ної середньої освіти передбачено курси духовно-морального спрямування.

Із початку 2021-2022 навчального року департаментом освіти організова-
но та проведено низку спортивних змагань. Зокрема, чемпіонат міста з футболу
серед учнів 5-7 класів, спартакіаду допризовної молоді, змагання зі спортивно-
го орієнтування.

Вихованка  дитячо-юнацької  спортивної  школи  №  2  Віннічук  Карина
стала чемпіонкою Всеукраїнського турніру з дзюдо, а Карпюк Максим здобув
«золото»  на  Всеукраїнському  турнірі  з  боксу  пам’яті  Євгена  Кужельного.
Гуртківці дитячо-юнацької спортивної школи № 1 вибороли перше місце на І
етапі  чемпіонату  України  з  волейболу  та  І  місце  на  чемпіонаті  Волинської
області з гімнастики художньої.  

У Луцькому міському центрі науково-технічної творчості учнівської мо-
лоді сьогодні діє 54 групи за 24 напрямками, у яких займається понад 710 вихо-
ванців. Протягом І семестру 2021-2022 навчального року вихованці центру ста-
ли  учасниками  понад  55  масових  заходів  з  технічної  творчості,  отримали  5
перемог міського рівня, 15 – обласного, 46 – всеукраїнського та 6 -міжнародно-
го рівня.

Вихованці Палацу учнівської молоді стали призерами багатьох конкурсів
та  фестивалів  мілького,  обласного,  всеукраїнського  та  міжнародного  рівнів.
ГРАН-ПРІ  Палацу учнівської молоді отримали: народний художній колектив
«Ансамбль   народного  танцю  «Радість»»,  Народний  ансамбль  спортивного
бального танцю «Ритм» та Народний ансамбль сучасного танцю «Міраж».

Активно  впроваджується  в  закладах  освіти  проєкт  «Шкільний  офіцер
поліції».  Представниками  відділу  зв’язків  з  громадськістю  управління
патрульної  поліції  у  Волинській  області  Державної  патрульної  поліції
проводяться  заходи  превентивної  та  профілактичної  діяльності.  У  закладах
освіти  створено  систему  служб  порозуміння  для  впровадження  медіації  за
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принципом  «Рівний-рівному/рівна-рівній».  Здійснюється  реалізація  проєкту
«Школа миру», метою якого є  створення безпечного освітнього середовища,
вільного від насильства і булінгу. 

У 2021 році міською радою проведено комплекс робіт, спрямований на
покращення матеріально-технічного оснащення освітніх закладів громади. Так,
на виконання ремонтних робіт та придбання обладнання в закладах освіти з
бюджету використані кошти у сумі більше 15 мільйонів гривень.    

Зокрема,  виконані  роботи  з  капітального  ремонту  з  утепленням
спортивної зали та їдальні Княгининівського навчально-виховного комплексу,
реконструкції  даху  з  утепленням  фасаду  дошкільного  підрозділу,  роботи  з
капітального  ремонту  фасаду  гімназії  №  4  імені  Модеста  Левицького.
Проведено капітальний ремонт  систем тепло-, водопостачання та каналізації у
школах №№  9 та  24,  садочках №№ 3 та 6. У школх №№ 11 та 24 проведено
роботи  з  капітального  ремонту  спортивних  залів,  поточний ремонт  пралень
здійснено у садочках №№ 3, 4 та 5.

Замінено віконні  блоки  на  металопластикові  та  встановлено
металопластикові перегородки у закладах загальної середньої освіти №№ 19 та
27, закладах дошкільної освіти №№ 1, 6, 14, 23, 26, 29 та 30. 

Розвиток галузі культури та охорона культурної спадщини

У  2021  році  організовано  належну  роботу  установ  галузі  культури
Луцької  міської  територіальної  громади,  а  це:  5  мистецьких  шкіл,  1  філія
школи мистецтв, 19 закладів культури клубного типу, 25 бібліотек, 1 музей.
Кількісний  показник  мережі  закладів  культури  збільшився  на  26  одиниць  у
зв’язку з приєднанням громад до міста Луцька. Загальний бюджет галузі склав
123  мільйони  803  тисячі  гривень,  в  тому  числі:  на  мистецькі  школи   було
спрямовано  68  мільйонів  706  тисяч  гривень,  на  бібліотечні  установи  -  16  з
половиною  мільйонів  гривень,  на  Будинки  культури  та  клуби  23  мільйона
гривень.

У минулому році міська влада здійснила комплекс заходів щодо розвитку
культурно-мистецького  середовища  у  місті  Луцьку  та  приєднаних громадах.
Зокрема,  відновлено  роботу  бібліотеки  у  селі  Забороль,  яку  тимчасово
розміщено  у  будівлі  колишньої  сільської  ради.  У  цій  же  будівлі  виділено
приміщення  для  роботи  клубних  формувань  та  проведення  культурно-
мистецьких заходів,  оскільки приміщення Будинку культури непридатне для
використання та потребує капітального ремонту. 

Сформовано осередок народних ремесел на базі Теремнівського будинку
культури,  де  відбуваються  заходи  за  участі  майстрів  народної  творчості.
Розроблено  концепцію модернізації  клубу  «Сучасник»  та  створення  на  його
базі  Центру  сучасних  мистецтв.  Розроблено  концепцію  трансформації
бібліотекифілії  № 10  для  дорослих  у  «Бібліотеку–ХАБ»  та  виготовлено
проєктно-кошторисну документацію для проведення ремонтних робіт.
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В  межах  реалізації  іноваційного  проєкту  «Мобільна  бібліотека»
проведено  апробацію  інноваційних  форм  популяризації  книгочитання:
організовано бібліопікнік у Центральному парку культури і відпочинку імені
Лесі  Українки,  вуличну  акцію  «Бібліотека  на  колесах»  у  селах  громади.
Відкрито клас образотворчого мистецтва у філії  смт Рокині Княгининівської
школи мистецтв, на завершальному етапі - відкриття вечірньої школи у Луцькій
художній  школі.  Організовано  доступ  до  Інтернет-мережі  у  6  сільських
бібліотеках.  У  14  бібліотеках  започатковано  діяльність  цифрових  хабів  в
рамках проєкту «Дія. Цифрова освіта», де можна безкоштовно пройти навчання
з  цифрової  грамотності.  У  бібліотеці-студії  «ДіМ»  започатковано  діяльність
блогер-студії  «Медіа-Cases».  Фонди бібліотек  поповнено виданнями на суму
майже 400 тисяч гривень. 

Проведено заходи щодо зміцнення матеріальної бази закладів культури на
загальну  суму  1  мільйон  203  тисячі  гривень.  Зокрема,  придбано  акустичні
системи  для  Будинку  культури  села  Княгининок  та  клубу  в  селі  Сьомаки;
концертні  костюми та  сценічне  взуття  для  аматорських  колективів;  музичні
інструменти для мистецьких шкіл та творчих колективів;  меблі,  обладнання,
мультимедійне  обладнання.  За  рахунок  коштів  депутатського  фонду  у
минулому  році  придбано  товарів  та  послуг  майже  на  400  тисяч  гривень.
Проведено поточні ремонти приміщень закладів культури на суму 855 тисяч
гривень;  капітальний ремонт  даху  Луцької  музичної  школи № 2 та  Будинку
культури у селі Боголюби. 

Протягом  2021  року  на  території  громади  відбулося  більше  3000
культурно-мистецьких  та  культурологічних  заходів,  для  організації  яких
використано майже 4, 5 мільйонів гривень. Зокрема, проведено ІІ Міжнародний
конкурс  піаністів  «Шопенівська  весна»,  Міжнародний  пленер  художників
«Луцький  замок»,  Міжнародний  музичний  фестиваль  «Стравінський  та
Україна»,  Міжнародний  джазовий  фестиваль,  Міжнародний  літературно-
мистецький  фестиваль  «Лісова  пісня»,  інтеркультурний  фестиваль  «Палітра
культур».  Започатковано  проведення  мандрованого  фестивалю «З  родинного
джерела».  У  минулому  році  захід  відбувся  у  4  селах  громади.  Реалізовано
проєкти «Луцьк -  місто янголів»,  «Вечірній  фонтан».  Проведено більше 200
заходів, приурочених 150-річчю від дня народження Лесі Українки, серед яких:
конкурс художніх робіт  та  виставка  переможців  цього конкурсу у  художній
школі; відкритий конкурс читців поезії Лесі Українки, до участі у якому було
залучено  представників  міст-учасників  програми  РЄ «Інтеркультурні  міста»;
виставка  арт-інсталяцій  «Лісова  пісня»,  виконаних  митцями  Луцька;
мистецький проєкт «Лесина світлиця», реалізація якого тривала впродовж року.
Вперше у Парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбулися пленери
«Снігова  скульптура»  та  «Трансформація»  -  виготовлення  скульптур  з
природнього матеріалу. Широкий позитивний резонанс отримав інноваційний
проєкт «INверсія». 

Минулого  року  у  співпраці  з  художниками  реалізовано  низку
виставкових проєктів, серед яких: «Королівство Русь», «Лучеськ. Вимір часу»,
«Скарб нації» та ін. Проведено творчі звіти аматорських колективів та студій,
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реалізовано проєкти «Грає духовий оркестр», «Красна майстерня», «Великодня
майстерня»,  «Різдвяна  майстерня»,  «Вулиця  Різдвяних  янголів»,  «Галерея
просто неба» та ін. У бібліотеках громади реалізовано програми «Бібліотека -
територія  дитинства»,  «Літературні  відкриття»,  «Бібліоняня»,  «Реабілітація
через творчість». 

Активізовано  інтерактивні  форми  роботи  з  дітьми,  започатковано
діяльність  формувань  для  дітей  та  реалізацію  нових  проєктів:  майстерня
«Рукавичка»,  гурток  «Паросток»,  школа  «Розумашки»,  комунікативний  клуб
«Думай.Дій.Досягай» тощо. 

Для реалізації ініціатив громадськості щодо культурних подій та заходів
використано більше мільйона гривень. Зокрема,  фінансову підтримку надано
громадським організаціям: «Нова Перспектива», «Пятерня», «Куля», «ІМАГО»;
організаціям Національної спілки письменників України, Національної спілки
кобзарів  України,  Національної  спілки  художників  України,  Всеукраїнської
музичної  спілки  України.  Підтримано  кілька  авторських  проєктів  митців
громади. 

Протягом  минулого  року  здійснювалась  реалізація  Програми  Ради
Європи «Інтеркультурні міста», в межах якої проведено близько 100 заходів з
відзначення  Дня  Європи,  Всесвітнього  дня  культурного  різноманіття,
Міжнародного дня ромів, Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя, Міжнародного дня корінних народів світу, Всесвітнього
дня ромської мови, Міжнародного дня толерантності, Днів польської культури
та Днів єврейської культури в Луцьку. 

Реалізовано  низку  заходів  в  межах  проєктів  Ради  Європи  «Захист
національних  меншин,  включаючи  ромів,  та  мов  меншин  в  Україні»  та
«Боротьба з чутками». Реалізовано грантовий проєкт Українського культурного
фонду  «Створення  експозиції  «Іграшки  Лесиного  краю.  Традиційні  народні
іграшки Волині та Волинського Полісся» у музеї села Княгининок. Бібліотекою
села Княгининок реалізовано соціальний проєкт із встановлення інтерактивної
вуличної  фотостіни  за  підтримки  громадської  організації  «Молодіжна
Платформа».  В  рамках  проєкту  «Польська  книжкова  полиця»  Варшавського
інституту книги, за сприяння Генерального Консульства Республіки Польща в
Україні бібліотека-філія № 6 одержала більше 100 книг польських літераторів
польською та українською мовами. В рамках програми «Активні громадяни» за
підтримки  Британської  Ради  в  Україні  та  в  партнерстві  з  Агенцією сталого
розвитку  «Хмарочос»  бібліотекою   реалізовано  проєкт  «Бібліотека  під
відкритим небом». Проєкт «Мистецький планетарій «Art Planet» зі створення
сценічного  простору  просто  неба  у  селі  Сирники  реалізовано  у  рамках
програми  Британської  Ради  «Активні  громадяни».  Проведено  роботу  з
підготовки  до реалізації  у  2022 році  проєкту  «Спільна  культурна спадщина:
відродження  фольклору  на  українсько-польському  прикордонні»  в  рамках
Програми  транскордонного  співробітництва  «ПольщаБілорусь-Україна  2014-
2020» Європейського Інструменту Сусідства. 
Початок реалізації проєкту заплановано на травень 2022 року. 



38

Спільно  з  Регіональним  Центром  Курпійовської  культури  імені
В.Скєрковського  (Республіка  Польща) підготовлено до впровадження у  2022
році  проєкт  «Розвиток  польсько-українського  співробітництва  на  основі
культурної спадщини». 

На  території  громади  сьогодні  функціонує  близько  200  громадських
організацій та більше 100 місцевих організацій політичних партій. У минулому
році ними проведено 133 заходів суспільно-політичного спрямування

Протягом  2021  року  відбулось  6  засідань  Луцької  ради  церков.
Організовано три засідання Громадської ради при Луцькому міському голові. 
 У  Луцькій  міській  територіальній  громаді  сьогодні  нараховується  127
пам’яток  архітектури,  45  пам’яток  історії,  4  пам’ятки  монументального
мистецтва,  2  пам’ятки  археології.  Загалом  –  178  пам’яток  місцевого  та
національного значення. 40 об’єктів потребують облікової документації.

У  минулому  році  укладено  13  охоронних  договорів  з  користувачами
пам’яток  культурної  спадщини,  підготовлено  документацію  для  надання  27
будівлям громади статусу пам’ятки архітектури та історії місцевого значення.

Постійно проводиться робота з популяризації луцьких пам’яток та історії
міста:  збільшилась  кількість  публікацій  у  засобах  масової  інформації  та  у
соціальних  мережах.  Працівники  відділу  охорони  культурної  спадщини  –
постійні  учасники  місцевих  та  всеукраїнських  культурних  проєктів  за
підтримки  Українського  культурного  фонду.  Зокрема,  таких  як  проєкт
«Кінографія. Географія українських кінотеатрів радянського періоду» та проєкт
«Сергій Тимошенко. Повернення».   

Розвиток туризму та промоція міста

У 2021 році туристичний збір склав — 993 з половиною тисячі гривень,
що становить 52% від загальнообласного рівня.

У минулому році в місті вперше реалізовано проєкт «Луцька літературна
резиденція «Місто натхнення», що тривав 5 тижнів. Участь у ньому взяли кращі
українські  письменники:  Катерина  Калитко,  Мирослав  Лаюк,  Макс  Кідрук,
Любко Дереш та Оксана Забужко. Під час перебування резидентів організовано
зустрічі  кожного з  них з  лучанами та  журналістами.  Результатом резиденції
стане збірка творів (оповідань, есе, новел), в яких Луцьк є місцем подій, героєм
чи  містом  персонажів.  Захід  набув  значного  розголосу  за  межами  міста,
зокрема низка репортажів з'явилась у загальнонаціональній газеті  «День», на
всеукраїнському  книжковому  сайті  Yakaboo,  радіо  «Культура»  та  інших
джерелах.   

Торік  з метою розвитку проєкту «Луцький кликун» було започатковано
День кликуна. Відтепер цей день щорічно відзначатиметься        6 березня.
Наразі тривають роботи щодо встановлення двох скульптур у  парку культури
та відпочинку імені Лесі Українки. Усі скульптури ознаковані QR-кодами та
включені  до  маршрутної  туристичної  карти.  Створено  нову  екскурсійну
програму у місті - «Слідами луцьких кликунів».  
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З  метою поширення  відеоконтенту  про  місто  Луцьк  відбулись  зйомки
нового промоційного туристичного відео, а також в рамках реалізації проєкту
«Імена Луцька» створено 6 нових відеоробіт про відомих особистостей Луцької
міської  територіальної  громади  та  історичні  об'єкти,  що  пов'язані  з  їхньою
діяльністю.  Проморолики поширено  на  сайті  Луцької  міської  ради,  youtube-
каналі, соціальних мережах, на місцевих телеканалах, а також транслюються у
кінотеатріах  міста перед показом кінофільмів. Крім цього, створено окремий
відеорепортаж і  проморолик про Луцьк для мешканців Львова та Львівської
області. Створено коротке новорічне промоційне відео «Луцьк у подарунок» та
різдвяне  відео  «Коляда  у  Луцьку».  Туристичну  привабливість  міста
висвітлювали і національні телеканали. Зокрема, на телеканалах «Україна» та
«1+1». 

З нагоди відкриття літнього туристичного сезону у минулому році вдруге
проведено  арт-променад  «Так  звучить  Луцьк!»,  метою  якого  є  презентація
творчого  потенціалу  місцевих  митців,  а  також  популяризація  історії  та
архітектури міських просторів. Захід тривав три дні на локаціях міста та у  селі
Прилуцькому.

Туристичний  потенціал  міста  було  презентовано  на  першому
загальноукраїнському  туристичному  фестивалі  «Мандруй  Україною»  у  місті
Києві,  Львівській  туристичній  виставці  «ТурЕкспо»,  Львівському
міжнародному  туристичному  форумі  та  Міжнародному  ярмарку  екологічної
продукції «Екогала — 2021» у місті Жешув (Республіка Польща).  

З  нагоди  Всесвітнього  дня  туризму  вперше  в  Луцьку  відбулась  гра
MIND  GAME,  присвячена  нашому  місту,  в  якій  взяла  участь  21  команда,
близько 200 учасників. Протягом двох тижнів тривала виставка під відкритим
небом «Скарби Луцька» з метою промоції унікальних експонатів міських музеїв
та Луцького замку.  

У  2021  році  міською  радою  розроблено  брендбуки  подій,  створено
поліграфічні  матеріали:  листівки,  буклети,  календарі,  банери  та  сітілайти,
панно, сувенірну продукцію. Двічі представлено виставку під відкритим небом
ілюстрацій художниці Софії  Караффи-Корбут до драми-феєрії  Лесі  Українки
«Лісова пісня».  

На  території  приєднаних громад встановлено  5  ознакувальних таблиць
поблизу  туристичних  об'єктів,  зокрема  -  біля  залишків  маєтку  Габрієлі
Запольської  у  селі  Прилуцьке  та  біля  різних  локацій  Свято-Миколаївського
монастиря у селі Жидичин.

У  минулому  році  підписано  Меморандум  про  співпрацю  між
комунальним  підприємством  «Центр  туристичної  інформації  та  послуг»,
Центром  туристичної  інформації  та  паломництва  «Zhydychyn  Center»  та
комунальним  підприємством  «Туристично-інформаційний  центр  Володимир-
Волинської  міської  ради».  В  рамках  співпраці  організовуватимуться  спільні
заходи  ,  відбуватиметься  обмін  інформацією,  розроблятимуться  спільні
туристичні  продукти.  Для  місцевих  гідів  у  минулому  році  організовано
ознайомчі екскурсії та зустрічі із керівниками музеїв, установ і організацій, що
можуть стати частиною туристичних маршрутів. Спільно з топ-менеджерами
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місцевих ресторанів  і  готелів,  викладачами ВУЗів,  гідами було організовано
захід,  спрямований на  навчання  та  напрацювання нових навичок  з  розробки
Луцького локального стандарту гостинності.

Соціальна політика та соціальний захист населення

У  Луцькій  міській  територіальній  громаді  на  належному  рівні
реалізовується  державна  та  місцева  політика  соціального  захисту  та
соціальної підтримки населення. 

У 2021 році департаментом соціальної політики міської ради реалізовано
7 міських цільових програм, на виконання яких з бюджету громади спрямовано
27 мільйонів 759 тисяч гривень. Зокрема, на реалізацію Програми соціального
захисту населення - 18 мільйонів 680 тисяч гривень. З державного бюджету на
соціальний захист та забезпечення соціальних гарантій у 2021 році надійшло
747 мільйонів  673  тисячі  гривень,  а  також 16  мільйонів  303  тисячі  гривень
субвенції на вирішення житлових питань. 

Минулого  року соціальним  захистом  було  охоплено  понад  108  тисяч
мешканців громади, надано 130 675 соціальних послуг. Призначено державних
соціальних  допомог  21 421  одержувачу  на  загальну  суму  384 мільйони 279
тисяч гривень. Опрацьовано 19 276 справ на отримання житлових субсидій, в
результаті  послуга надана майже 17 з половиною тисячам домогосподарств та
автоматично повторно призначено майже 9 тисяч субсидій.  Сума отриманих
послуг склала 254 мільйони 388 тисяч гривень. 

Станом  на  1  січня  поточного  року  у  Луцькій  міській  територіальній
громаді  налічується  майже  49  тисяч  осіб,  що  мають  статус  особи  пільгової
категорії.  З них, 8,5 тисяч громадян  отримали пільги на житлово-комунальні
послуги загальною сумою 98 мільйонів 809 тисяч гривень. Крім цього, надано
адресну  допомогу  на  оплату  житлово-комунальних  послуг,  відшкодування
коштів із надання пільг на послуги зв’язку, проїзду тощо на суму 6 мільйонів
300 тисяч гривень.

Впродовж  минулого року здійснено перевірку 3 893 пенсійних справ та
особових рахунків, надано адресну грошову та матеріальну допомогу окремим
групам  населення,  довгожителям  і  громадянам,  які  опинилися  в  складних
життєвих обставинах, на суму 4 мільйони 500 тисяч гривень; 3 мільйони 330
тисяч гривень спрямовано на допомогу хворим громадянам пільгових категорій
для придбання ліків. Вдвічі збільшено одноразові виплати грошової допомоги
громадянам з нагоди державних і релігійних свят, визначних і пам’ятних дат.

У минулому році путівками на санаторно-курортне лікування забезпечено
427 осіб, серед яких - особи з інвалідністю внаслідок війни; учасники бойових
дій, учасники війни, члени сімей загиблих ветеранів війни, особи з інвалідністю
від загального захворювання та з дитинства, особи, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи І категорії.

За звітний період оздоровлено 170 дітей пільгових категорій.  З них, за
кошти державного бюджету - 137 дітей (84 дитини в Українському дитячому
центрі  «Молода  гвардія»,  53  дитини  у  Міжнародному  дитячому  центрі
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«Артек»),  а  за  кошти  бюджету  громади  -  33  дитини  у  місцевому  таборі
«Ровесник».  Шестеро  дітей  з  інвалідністю  направлено  на  оздоровлення  в
обласні та регіональні санаторно-курортні заклади.

В  територіальному  центрі  соціального  обслуговування  (надання
соціальних послуг) м. Луцька на обліку перебуває 3 480 громадян, із яких 915
отримують  послугу  догляду  вдома.  Серед  підопічних  установи  –  одинокі
громадяни, люди пенсійного віку, такі, що мають інвалідність І або ІІ групи,
внутрішньо  переміщені  особи,  члени  родин  учасників  АТО,  безробітні.
Загалом, впродовж 2021 року центром надано 317 620 послуг, на що з бюджету
громади було виділено 438 тисяч гривень. 

На підтримку діяльності громадських об’єднань соціального спрямування
виділено  майже  мільйон  гривень.  Підписано  договір  про  співпрацю  із
громадською організацією "Центр реабілітації інвалідів дитинства, сиріт "Зірка
надії", який спрямований на реалізацію заходів щодо покращення якості життя
осіб  з  інвалідністю.  У  співпраці  з  Волинською  обласною  громадською
організацією УТОГ запроваджено обслуговування  осіб  з  вадами слуху через
мобільну систему «Сервіс УТОГ».

Особлива  увага  міської  влади  спрямована  на  соціальну  підтримку
учасників  бойових  дій,  бійців-добровольців,  членів  їх  сімей,  а  також  сімей
загиблих (померлих) військовослужбовців. У зв’язку з цим протягом минулого
року  проведено  низку  заходів  у  сфері  соціального  захисту  та  матеріального
забезпечення учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та
членів  їх  сімей  в  рамках  міської  Комплексної  програми.  На  реалізацію  цих
завдань з  бюджету було направлено 4 мільйони 612 тисяч гривень.  Зокрема,
надано матеріальну допомогу на лікування 541 особі на суму майже 669 тисяч
гривень;  92  членам  сімей  загиблих  та  13  бійцям-добровольцям  виплачена
адресна грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг на загальну
суму  1  мільйон  303  тисячі  гривень;   проведено  виплату  одноразової
матеріальної  допомоги  124  військовослужбовцям,  які  уклали  контракт  із
Збройними  Силами  України,  на  суму  620  тисяч  гривень;  забезпечено
відпочинком із проведенням заходів із психологічної реабілітації 190 осіб на
загальну  суму  1  мільйон  630  тисяч  гривень;  забезпечено  професійною
адаптацією 44 особи. Крім цього, проведено соціальну виплату для 40 дітей із
33 сімей загиблих (зниклих безвісти) в АТО/ООС  на суму більше 1 мільйона
гривень. 

В  рамках  реалізації  Програми  забезпечення  житлом  на  умовах
співфінансування учасників  АТО/ООС та членів їх  сімей з  числа мешканців
Луцької міської територіальної громади з міського бюджету у 2021 році для 8
осіб було виділено 3 мільйони 205 тисяч гривень.   

 Торік укладено  тристоронній  договір  про  співпрацю  щодо  надання
паліативної соціальної та медичної підтримки учасникам бойових дій та членам
їх  сімей  між  департаментом  соціальної  політики  Луцької  міської  ради,
комунальним підприємством "Медичний центр реабілітації учасників бойових
дій  Луцької  міської  територіальної  громади"  та  територіальним  центром
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька.
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З  метою  забезпечення  доступності  якісних  соціальних  послуг  для
мешканців  приєднаних  громад  у  минулому  році  департамент  соціальної
політики  міської  ради  розширив  свою  діяльність  та  забезпечив  прийом
громадян у селах: Прилуцьке, Жидичин, Забороль, Боголюби та Княгининок.  

Крім  цього,  в  департаменті  соціальної  політики  запроваджено  роботу
багатоканальної  «гарячої  лінії»  зв’язку,  що  дозволяє  отримати  консультації
телефоном з усіх питань соціального захисту та соціальної підтримки громадян.
За звітний період прийнято та надано консультацій на 503 дзвінки. 

Соціальна підтримка та соціальний захист сім’ї, дітей та молоді

У 2021 році були здійснені важливі кроки у сфері запобігання та протидії
домашньому  насильству.  Створено  Денний  центр  соціально-психологічної
допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за
ознакою  статі,  у  якому  функціонує  кризова  кімната  для  забезпечення
постраждалих місцем безпечного,  тимчасового  та  цілодобового  перебування,
надання  психологічної  допомоги  та  юридичної  підтримки.  Також  підписано
Меморандум про співпрацю між Луцькою міською радою та Фондом ООН у
галузі народонаселення, завдяки чому проведено ремонтні роботи приміщення
кризової кімнати та його облаштування. 

Наприкінці  минулого  року  відбулось  відкриття  «Центру  медіації  та
корекції сімейних взаємовідносин», основним завданням якого є запровадження
медіації  як  альтернативного  способу  вирішення  конфліктів  та  проблем  у
сімейних  взаєминах.  На  базі  центру  проводитимуться  заняття  «Школи
сімейного життя».

З  метою  забезпечення  локальної  демократії  та  посилення  співпраці  з
громадським сектором у  2021 році  проведено  Конкурс  проєктів  соціального
спрямування,  розроблених  інститутами  громадянського  суспільства.  У
минулому році загальний бюджет Конкурсу було збільшено з 80 до 250 тисяч
гривень. 5 інститутів громадянського суспільства реалізували свої ініціативи у
межах конкурсу.

Спільно з громадською організацією «Батьків дітей з синдром Дауна та
іншими  порушеннями  розвитку»  проведено  Міжнародний  мистецький
фестиваль для людей з інвалідністю «Барви творчості», який став переможцем
конкурсу  Бюджету  участі  Луцької  міської  територіальної  громади.  Наразі
реалізовується  ще  один  проєкт  -  переможець  конкурсу  Бюджету  участі  -
«Соціально-творча майстерня та денний догляд».

Минулого року напередодні Дня знань проведено традиційну благодійну
акцію  «Скоро  до  школи»  для  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  дітей  з  інвалідністю,  дітей  з  сімей  учасників  антитерористичної
операції,  дітей  з  сімей,  які  опинились  в  складних  життєвих  обставинах.  У
межах заходу  діти  першокласники отримали портфелі  та  шкільне  приладдя,
учні старших класів - канцелярське приладдя.
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У 2021 році започатковано цікавий проєкт - зустрічі з міським головою
для  обговорення  справ  у  місті  та  цікавих  ідей.  Учасниками  першої  такої
зустрічі стали діти від 6 до 10 років.

Окрім цього, проведено низку загальноміських заходів для дітей та молоді
з  нагоди  державних  та  релігійних  свят:  соціально-мистецький  захід
«Європейська родина», свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей «Моє
веселкове  дитинство»,  сімейний  фестиваль  з  нагоди  Дня  міста  в  дитячому
містечку  «Карамелька», дитяче  свято  «Ми -  роду  козацького  діти»  в  межах
загальноміського заходу «Козацька Покрова у Княгининку», «Частинка добра»
та інші.

З нагоди Дня Святого Миколая вдруге  проведено захід «На гостини до
Святого  Миколая»  на  території  Жидичинського  Свято-Миколаївського
монастиря  та  реалізовано  проєкти  «Казкова  подорож  Святого  Миколая»  в
населених  пунктах  Луцької  міської  територіальної  громади  та  «Миколай
пам’ятає про всіх» - адресне привітання дітей з інвалідністю.

У минулому році проведено 32 рейди вулицями міста на виявлення дітей
та підлітків, які перебувають у складних життєвих обставинах. В результаті 27
дітей були влаштовані в притулок для дітей, 9 – в заклади охорони здоров'я.
Обстежено умови проживання 477 дітей соціально вразливих категорій.

Проведено 217 виховних та попереджувально-профілактичних заходів, 11
засідань комісії з питань захисту прав дитини. У суді представлено інтереси 204
дітей,  подано до суду про позбавлення  батьківських прав  20 позовних заяв,
позбавлено  20  батьків  батьківських  прав  відносно  29  дітей.  Направлено
матеріали  в  правоохоронні  органи  для  оформлення  протоколів  про
адміністративні стягнення на 35 батьків за ухилення від виконання обов’язків
щодо виховання та утримання дітей. 

Минулого року усиновлено 18 дітей. Службою у справах дітей міської
ради підготовлено 26 висновків про доцільність усиновлення та відповідність
умов інтересам дитини.

За звітний період з 36 дітей, які набули статус дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування, 32 дитини влаштовано до сімейних форм
виховання, 4 дітей перебувають в державному закладі. Поставлено на облік як
таких, що перебувають у складних життєвих обставинах 54 дитини.

Для  6  осіб  з  числа  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  віком  18-23  роки,  Луцькою  міською  радою  придбано  житло  за
рахунок субвенції  з  державного бюджету.  А саме:  2  двокімнатні  квартири у
місті Луцьку, 3 однокімнатні квартири у містах Луцьк, Володимир, Рожище, 1
житловий  будинок  з  надвірними  спорудами  та  земельною  ділянкою  у  селі
Угринів Луцького району.   

Молодіжна політика

Минулого  року у  сфері  молодіжної  політики  міською  радою  спільно  з
громадськими  організаціями  міста  підтримано  та  проведено  понад  140
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розважальних, художніх, благодійних, просвітницьких та інших заходів, участь у
яких взяли понад 70 000 осіб. 

Третій рік поспіль Луцьк входить до фіналу конкурсу «Молодіжна столиця
України»,  займаючи  провідні  позиції  у  першій  десятці  найкращих  молодіжних
громад серед 39 міст-учасників.

Протягом 2021 року в громаді реалізовано проєкти: «Школа дитячої безпеки»,
«Помічник  патрульного»,  фестиваль  графіті  «Алярм»,  «Дні  відкритої  води»,
«Наукові Пікніки у Княгининку», а також програму розвитку  неспеціалізованих,
над професійних навичок «Місія Л» та програму проєктного менеджменту «Місія
П».  Проведено  звітний  захід  «Молодіжна  політика:  підсумки  та  перспективи»;
міжнародний  дебатний  турнір  «Lubart  open-2021»  та  Всеукраїнський  дебатний
літературний турнір; заходи з нагоди відзначення Дня Європи. Другий рік поспіль
реалізовується просвітницька програма для молоді «SkillsLab: власна справа». 

Торік стартувала нова програма «Все вирішує твоє рішення», спрямована на
попередження  негативних  явищ  у  молодіжному  середовищі,  популяризацію
здорового способу життя та корисного дозвілля. З цією метою ухвалено Програму з
протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді,
боротьби  з  незаконним  обігом  наркотичних  засобів  у  Луцькій  міській
територіальній громаді на 2021–2023 роки. За підтримки департаменту молоді та
спорту дітьми та підлітками створено два анімаційних соціальних ролики на тему
протидії фішингу та наркоманії у молодіжному середовищі. Окрім цього, у 2021
році започатковано волонтерську програму «Я це роблю!». 

Луцька  громада  є  учасником  проєкту  Міністерства  розвитку  громад  та
територій України та ООН-Жінки «Посилення ґендерної рівності та розширення
прав і можливостей жінок шляхом проведення реформи децентралізації в Україні».
В  рамках  проєкту  проведено  низку  інформаційно-просвітницьких  акцій  щодо
протидії домашньому насильству та торгівлі людьми.

 Молодіжні  громадські  організації  у  минулому році  підтримали екологічні
ініціативи міської  влади та  взяли активну участь  у загальноміській екологічній
толоці «Чисте довкілля» та в громадській акції «Один мільйон дерев за одну добу».

За  активної  участі  луцької  молоді  проведено благодійний ярмарок «Хвиля
добра»,  протягом якого  зібрано  22 тисячі  гривень  на  лікування  неповнолітньої
дитини. 

У 2021 році  було сформовано новий склад Молодіжної  ради при Луцькій
міській раді,  яка вже долучилася до низки важливих ініціатив у місті.  Зокрема,
проведено презентацію масштабного опитування «Індекс благополуччя молоді» з
метою оцінки рівня добробуту молодих людей у різних сферах життя громади.
Дослідження  буде  проведено  й  у  цьому  році.  Також  у  цьому  році  вперше
відбудеться стажування молодих людей за міжнародною програмою «Занурення у
молодіжну політику»  (Active  Citizens  Ukraine,  British  Council  Ukraine,  British
Embassy Kyiv).  

Протягом 2021 року Центром національно-патріотичного виховання дітей та
молоді у місті Луцьку організовано понад 130 заходів. Це і туристичні змагання, і
квести,  вишколи,  спортивно-патріотичні  турніри,  майстер-класи,  інформаційні
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кампанії  до  Дня  Соборності  України  та  Дня  пам’яті  Героїв  Крут,  туристичні
змагання  «Доброволець  Осінь»,  Андріївські  вечорниці  та  інші.  Також
працівниками Центру були організовані веломандрівки, екскурсії, серії історичних,
волонтерських,  філософських  лекцій,  лекцій  з  урбаністики,  клуби  настільних
історичних ігор «Криївка», кіноперегляди, тренінги з домедичної допомоги, лекції
про медіаконтент та комплексні інтелектуальні змаги для школярів. У минулому
році реалізовано медійний проєкт опитування учнів, студентів і лучан, створено
Ютуб-канал.  Започатковано  проєкти  «Майстерня  публічного  лідерства»  та
«Біговий клуб». 

У 2021 році з ініціативи міської влади створено та розпочав роботу Луцький
міський молодіжний центр, мета якого об’єднати навколо себе активну молодь усієї
громади, сприяти обговоренню та обміну молодіжними ініціативами та забезпечити
ефективний розвиток сучасного молодіжного середовища. 

Фізична культура і спорт

Мережа комунальних закладів фізичної культури та спорту Луцької міської
територіальної громади сьогодні нараховує понад 160 об’єктів.  2021 рік для цієї
галузі був насиченим на різноманітні заходи, перемоги та відкриття.

Проведено  понад  180  спортивних  міжнародних  і  благодійних  турнірів  та
відкритих чемпіонатів. Зокрема, організовано турнір з міні-футболу серед команд
Луцької  громади  «Кубок  міського  голови»,  міжнародні  змагання  зі  спортивної
ходьби «Луцька десятка» та чемпіонат з бігу по шосе; змагання з літнього біатлону
«Гонка майбутніх чемпіонів», а також Всеукраїнський турнір «Кубок Любарта» з
тхеквондоі ХІІ  традиційний турнір з міні-футболу серед ветеранів «Дружба без
кордонів».Переможці  цих та інших змагань отримали кубки, медалі та грошові
винагороди.

У  2021  році  7  спортсменів  Луцької  міської  територіальної  громади  взяли
участь  у  літніх  Олімпійських  іграх  у  Токіо.  Виплачено  одноразові  грошові
винагороди 22 кращим спортсменам та тренерам з олімпійських видів спорту на
загальну суму 264 тисячі гривень. Для спортсменів придбано професійне спортивне
спорядження.  Загалом,  у  минулому  році  40  федерацій  з  різних  видів
спортуотримали підтримку від міської влади на суму більше 4 мільйонів гривень.

Минулого  року комунальний  заклад  «Луцький  міський  центр  фізичного
здоров’я «Спорт для всіх» організував понад 650 заходів, в яких взяли участьмайже
17  тисяч  громадян.  Зокрема,  щосуботи  та  щонеділі  проходила  традиційна  та
популярна  серед  лучан  загальноміська  акція  «Ранкова  гімнастика  для  всіх».
Організовано традиційний Чемпіонат міста з дворового футболу пам’яті Миколи
Романюка  серед  команд  за  місцем  проживання, а  також  фестивалі  спорту  та
спортивно-патріотичні свята в мікрорайонах міста та селах громади. Проведено
спортивні свята з нагоди Дня захисників та захисниць України, Дня гідності та
свободи, Дня Святого Миколая, заходи в рамках Всеукраїнської акції «Спортивна
зима». У минулому році проведено спортивні розваги для осіб з інвалідністю в
рамках Всеукраїнської акції «Ти зможеш, якщо зміг я!».
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У  2021  році  спортсмени  комунального  закладу  «Спеціалізована  дитячо-
юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання» увійшли до складу
національної збірної команди України з плавання на 2022 рік.Вихованці здобули на
чемпіонатах  України  14  медалей.  Закладом  підготовлено  235  спортсменів-
розрядників, в тому числі  2 майстри спорту України та 13 кандидатів у майстри
спорту. 
Команда  луцьких  молодих  плавців  увійшла  до  першої  групи  та  посіла  ІІ
загальнокомандне місце серед всіх команд за результатами змагань спортивних
клубів  України.  Вихованці  Школи  встановили  два  юнацькі  рекорди  України  з
плавання.Ткачук Максим взяв участь у чемпіонаті Європи серед юніорів з плавання
та посів почесне ІІІ місце, а на чемпіонаті світу з плавання в Абу-Дабі (ОАЕ) посів
19 місце та встановив новий юніорський рекорд України. Наприкінці року в цьому
спортивному  закладі  проведено  вже  традиційний  відкритий  чемпіонат   міста
Луцька з плавання «Новорічні призи Луцької міської ради». 

Згідно з рейтингом Федерації плавання України за 2021 рік цей комунальний
заклад – один з найкращих в Україні.

У жовтні 2021 року Дитячо-юнацькій спортивній школі № 3 присвоєно першу
категорію. Спортсмени закладу на кубках та чемпіонатах міста, області, України з
видів спорту постійно займають призові та залікові місця. Зокрема, у минулому
році вони взяли участь у 76 змаганнях, завоювавши 323 медалі. З них,  122  - за
зайняте І місце.

У спортивній школі підготовлено 2 майстри спорту України з важкої атлетики
та 1 майстер спорту України з гімнастики художньої,  36 кандидатів у майстри
спорту України з видів спорту, 68 здобувачів юнацьких та дорослих розрядів. 

Міська влада активно розвиває мережу спортивних закладів, що знаходяться
на території приєднаних громад. Зокрема, Заборольську дитячо-юнацьку спортивну
школу, де функціонувало лише два відділення: легкої атлетики та футболу, не лише
реорганізовано у  комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа № 4», а й
додатково  відкрито  відділення  баскетболу  і  велоспорту  та  перше  на
Волинівідділення  біатлону.У  зв’язку  з  цим  збільшено  тренерсько-викладацький
штат закладу, а  також на утримання школи передано стадіон на території  села
Забороль. Уже в минулому році вихованці цієї спортивної школи взяли участь у 27
змаганнях. На базі закладу було проведено першості з легкої атлетики, літнього
біатлону та із загальної фізичної підготовки. Спортсмени отримали 60 медалей, 28 з
який – перше місце. Наставниками закладу підготовлено 1 майстра спорту України
та 9 кандидатів у майстри спорту, присвоєно 60 інших розрядів.

Високі спортивні досягнення нашої громади були б не такими вагомими без
належного матеріально-технічного оснащення закладів та створення можливості
для занять фізичною культурою і спортом мешканцям.

Міська  влада  у  минулому році  здійснила  комплекс  заходів  щодо ремонту
закладів фізичної культури, облаштування спортивних майданчиків на території
громади,  придбання  спортивного  інвентарю  тощо.  Зокрема,  збудовано  три
спортивних поля  з  поліуретановим покриттям  на  прибудинкових територіях  за
адресами:  проспект  Волі,  9,  проспект  Відродження,  5  та  вулиця  Кравчука,  26.
Проведено  огляд  територій  приєднаних  громад,  де  можуть  бути  розміщені
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спортивні  об’єкти   в  рамках  реалізації  програми  «Здорова  країна».  Розпочато
роботи з облаштування спортмайданчика у селі Жидичин.

У минулому році в місті збудовано перший урбан-парк «Молодіжний». Ця
спортивно-ігрова локація,  що відразу стала популярною серед мешканців міста,
створена з ініціативи депутатської фракції «За майбутнє» в Луцькій міській раді.

 У дитячо-юнацькій  спортивній  школі  олімпійського  резерву
плаванняпроведено  капітальний  ремонт  трубопроводу  подачі  теплоносія  до
вентиляції,  замінено  два  насоси  рециркуляції  води  через  фільтри  очистки  для
великої ванни басейну, а також проведено заміну лічильник тепла. Підготовлено
проєкт  ремонту  приміщень  СДЮСШОР  для  реалізації  за  програмою  «Велике
будівництво: реконструкція спортивних інтернатів та дитячо-юнацьких спортивних
шкіл».

У  філіях  Луцькогоміського  центру  фізичного  здоров’я  «Спорт  для  всіх»
проведено  поточні  ремонти  приміщень.  У  спортивних  клубах  «Білий  м’яч»  та
«Юність» облаштовано пандуси. Проведено ремонт спортивного майданчика на
вулиці  Чорновола, 2.

У приміщенні Дитячо-юнацької спортивної школи № 3 здійснено капітальний
ремонт спортивного залу, вестибюлю, душових, туалетів, роздягалень на першому
та другому поверхах. Проведено заміну вікон, котлів та ремонт тренажерної зали,
придбано  спортивний  інвентар.  Триває  ремонт  зали  важкої  атлетики  удругому
корпусі закладу. ДЮСШ № 3 також включено в перелік об’єктів для реалізації за
програмою «Велике будівництво: реконструкція спортивних інтернатів та дитячо-
юнацьких спортивних шкіл».

На  території  Дитячо-юнацької  спортивної  школи  №  4  у  селі  Забороль
проведено  технічні  роботи  щодо  заміни  теплотраси.  Розроблено  проєктно-
кошторисну  документацію  для  реконструкції  трибун,  футбольного  поля  та
спортивних майданчиків спортивного стадіону у цій громаді (подано на реалізацію
за програмою ДФРР).

Цивільний захист населення та запобігання надзвичайним ситуаціям

Основна  робота  у  сфері  цивільного  захисту  населення  у  2021  році
спрямовувалась на  забезпечення готовності органів управління, сил та засобів
цивільного  захисту  до  оперативного  реагування  на  надзвичайні  ситуації  та
реалізацію Плану основних заходів цивільного захисту населення.

Проведено  18 засідань  міської  комісії  з  питань  техногенно-екологічної
безпеки  та  надзвичайних  ситуацій,  де  вирішувались  актуальні  питання
життєдіяльності  міської  територіальної  громади,  зокрема -  заходи з  протидії
COVID-19.

В усіх навчальних закладах проведено Дні  цивільного захисту,  під час
яких учні відпрацьовували елементи евакуації, набували навичок користування
первинними  засобами  пожежогасіння,  засобами  індивідуального  захисту,
навчались правилам безпеки.

У  червні  2021 року  у  місті Луцьку  проведено  комплексну  перевірку
територіальної  системи  централізованого  оповіщення  “Сигнал-ВО”  та  за
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фінансової підтримки Луцької міської ради проведено технічне переоснащення
територіальної автоматизованої системи центрального оповіщення Волинської
області “Пусковий комплекс”.

Протягом  минулого  року  проведено  огляд  усіх  захисних  споруд
цивільного захисту, що належать до міської комунальної власності.

Під час погіршення погодних умов у зимовий період 2020-2021рр та з
метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації, пов’язаної із сильними
снігопадами,  з  резервного  фонду Луцької  міської  територіальної  громади на
відповідні  заходи  було  виділено  4 мільйони  811  тисяч  гривень.  Забезпечено
роботу  двох  пунктів  обігріву  за  адресами:  вулиця Данила  Галицького, 18
(Територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  м. Луцька)  та  вулиця Словацького, 15А  (територія  церкви
“Переображення”).

Під час літнього купального сезону організовано роботу 2 рятувальних
постів  у  визначених  місцях  масового  відпочинку  людей:  на  пляжі  поблизу
Центрального  парку  культури  і  відпочинку  імені  Лесі  Українки  та  на
Теремнівській водоймі. Завдяки спеціальним знанням та практичним навичкам
плавців-рятувальників,  які  забезпечували  охорону  життя  людей  на  водних
об’єктах, врятовано 25 осіб, з них 14 - діти віком від 10 до 16 років, надано
домедичну  первинну  допомогу  40  особам.  Випадків  загибелі  та  травмувань
відпочивальників  завдяки  злагодженій  професійній  роботі  рятувальників  не
було.

З метою  підготовки  підприємств  паливно-енергетичного  комплексу,
житлово-комунального  господарства,  об’єктів  соціальної  сфери  та
інфраструктури Луцької  міської  територіальної  громади до  роботи  в  умовах
можливих  надзвичайних  ситуацій  у  жовтні  минулого  року  проведено
комплексне навчання з органами управління та службами цивільного захисту
Луцької міської ланки Волинської територіальної підсистеми єдиної державної
системи  цивільного  захисту.  Окрім  цього,  працівники  відділу  з  питань
надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  захисту  населення  міської  ради  взяли
участь  в  антитерористичних  тактико-спеціальних  навчаннях  з  пошуку  та
ліквідації диверсійно-розвідувальних груп на території громади.

Оборонно – мобілізаційна робота

У минулому році  міською радою проводилась  робота,  спрямована  на
визначення  мобілізаційних завдань  для  59  підприємств,  установ,  організацій
Луцької  міської  територіальної  громади  щодо  виробництва  продукції,
виконання  робіт,  надання  послуг  для  потреб  Збройних  сил  України,  інших
військових  формувань,  національної  економіки  та  життєзабезпечення
населення в особливий період.  

У  звітному  періоді  затверджено  заходи  з  підготовки,  організації  та
забезпечення  проведення  мобілізації  людських  і  транспортних  ресурсів  на
території  громади,  а  також  проведено  розрахунок  лімітів  безоплатного
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залучення,  вилучення  та  примусового  відчуження  транспортних  засобів  і
техніки на період мобілізації та у воєнний час.

Спільно  з  представниками  Луцького  об’єднаного  міського
територіального  центру  комплектування  та  соціальної  підтримки  проведено
перевірку  мобілізаційної  готовності  державного  комунального  підприємства
“Луцьктепло”. Окрім  цього,  проведено  перевірку  стану  мобілізаційної
готовності 72 транспортних засобів і техніки на 14 підприємствах, установах та
організаціях

Міською  владою  забезпечено  проведення  заходів  щодо  приписки
громадян  до  призовної  дільниці  Луцького  об’єднаного  міського
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, весняного та
осіннього призовів громадян на строкову військову службу.

Представники міської ради брали участь у навчаннях з територіальної
оборони,  мобілізації,  спільному  штабному  тренуванні  з  штабом  району
територіальної  оборони  під  керівництвом  командувача  військ  оперативного
командування  “Захід”,  спільних  штабних  тренуваннях  з  штабом  району
територіальної  оборони  під  керівництвом  командувача  Сухопутних  військ
Збройних Сил України.

Надана  підтримка  матеріально-технічного  забезпечення  військовим
частинам та  формуванням,  що дислокуються  на  території  громади.  Зокрема,
придбано комп’ютерну техніку для потреб військових частин А0959 та А7062.

Надання адміністративних послуг та розгляд звернень громадян

Робота Центру надання адміністративних послуг в місті Луцьку у 2021
році була спрямована на забезпечення територіальної доступності громадян
до швидкого та якісного отримання послуг, розбудову мережі та відкриття
філій, створення віддалених робочих місць, популяризацію роботи «мобільного
адміністратора»,  а також на підвищення цифрової грамотності населення,
спрощення процедур надання послуг. 

Станом на 1 січня 2022 року Центр надання адміністративних послуг в
місті Луцьку надає громадянам 505 послуг. У минулому році послуги отримали
272 755 суб’єктів звернень. 

Департаментом  ЦНАП  у  співпраці  з  Міністерством  цифрової
трансформації України та Міністерством внутрішніх справ України реалізовано
державний пілотний проєкт «єМалятко»: комплексну послугу,  що об’єднує в
собі 10 окремих послуг, отримали більше 2 тисяч осіб, яким сумарно надано
понад 12 тисяч послуг.

«Комплексно»  Центр  надає  громадянам  й  інші  послуги.  Зокрема,  при
поданні  заяв  на  послугу  щодо  отримання  витягів  з  Державного  земельного
кадастру  та  оцінки  земельних  ділянок  відразу  приймаються  документи  і  на
реєстрацію речових прав,  що збільшило надходження до місцевого бюджету
коштів у сумі понад 1 мільйон гривень. 
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Адміністратори  ЦНАП  оформили  22  тисячі  біометричних  документів:
паспортів  громадянина  України  у  формі  ID  картки  з  безконтактним
електронним носієм та паспортів громадянина України для виїзду за кордон,
включаючи  і  громадян,  яким  видано  перший  паспорт  при  досягненні
14-річного віку.  Проведено реєстрацію майже тисячі фізичних осіб - платників
податків.  

У Центрі надання адміністративних послуг в місті  Луцьку у минулому
році реалізовано низку інновацій. Зокрема, започатковано реєстрацію суб’єктів
господарювання через єдиний державний портал «ДІЯ», незалежно від місця їх
реєстрації  в  межах  України,  у  зв’язку  з  чим  проведено  більше  10  тисяч
реєстраційних  дій.  ЦНАП  першим  в  Україні  розпочав  реєстрацію  об’єктів
нерухомості  в  Єдиній  електронній  системі  у  сфері  будівництва  Державної
інспекції архітектури та містобудування.

Для зручності громадян при запиті та отриманні адміністративних послуг
та  оперативності  їх  обслуговування  адміністраторами  у  департаменті
реалізовано проєкт опрацювання протягом одного робочого дня заяв, поданих
on-line. Створено 197 електронних шаблонів заяв адміністративних послуг. Цей
вид  обслуговування  став  досить  популярним  серед  громадян.  Мешканцям
громади  надана  можливість  попереднього  електронного  запису  на  послуги
ЦНАП у мобільному додатку PQService.  Встановлено  сканери QR та  штрих
кодів  з  мобільного  застосунку  «ДІЯ»  на  37  робочих  місцях  для  зручного
зчитування  та верифікації  документів та запроваджено шерінг документів за
допомогою цього ж додатку.  Створено  додаткове  робоче місце із  загальним
доступом  до  порталу  «ДІЯ»  з  метою  підвищення  цифрової  грамотності
населення та надання допомоги відвідувачам у роботі з програмою. Крім цього,
задля якісного обслуговування громадян у квітні минулого року Центр надання
адміністративних послуг в місті Луцьку доєднався до електронної інтегрованої
інформаційної системи департаменту соціальної політики «Соціальна громада».

Створено 5 віддалених робочих місць ЦНАП у селах громади та два у
комунальних  медичних  закладах  міста,  де  було  прийнято  більше  2  тисяч
звернень громадян. 

У  минулому  році  у  Центрі  надання  адміністративних  послуг  в  місті
Луцьку  зареєстровано  5,5  тисяч  звернень,  що  надійшли  на  адресу  Луцької
міської  ради  від  фізичних  осіб  та  більше  1  тисячі  електронних  звернень.  З
урахуванням  колективних  звернень,  всього  за  зазначений  період  звернулося
більше 27 тисяч громадян. 

Керівництвом міської ради проведено 28 прийомів громадян з особистих
питань,  9  on-line  прийомів  з  використанням  програми  Zoom,  7  «прямих
телефонних ліній», на яких зареєстровано більше 500 звернень.  Працівниками
департаменту прийнято для опрацювання майже 29 тисяч телефонних звернень
громадян. 

У 2021 році в ЦНАПі впроваджено програмний продукт «VisualService»,
яким  жителі  громади  можуть  скористатися  через  Портал  муніципальних
оголошень  та  Мобільний  додаток  «15-80  Луцьк»,  що  дає  змогу  оперативно
реагувати  на  проблемні  питання,  здійснювати  щоденний  моніторинг  роботи
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комунальних  підприємств  міста  та  виконавчих  органів  міської  влади,
покращити комунікацію з мешканцями. 

Активно користуються мешканці громади офіційною сторінкою Центру
надання адміністративних послуг в місті Луцьку у соціальній мережі Facebook.
Сьогодні понад 4 тисячі користувачів відслідковують новини ЦНАПу. 

Впродовж 2021 року департаментом державної реєстрації надано майже
58  770  послуг  з  державної  реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно  та
реєстрації  місця проживання,  що становить 40% від загальної  кількості  усіх
послуг, наданих через Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку.
49%  від  загальної  кількості  адміністративних  послуг  з  питань  державної
реєстрації  нерухомості  надавались  щодо  об’єктів,  розташованих  за  межами
міста  Луцька,  за  принципом  екстратериторіальності.  Відтак,  до  бюджету
громади надійшло півтора мільйона гривень. 

У зв’язку із приєднанням до Луцької міської територіальної громади 36
населених пунктів проведено роботу щодо наповнення та оновлення відомостей
Реєстру  територіальної  громади.  Станом  на  01.01.2022  у  ньому  зберігається
запис  про  понад  215  тисяч  осіб.  Інформація  Реєстру  використовується  для
поповнення  баз  даних  Державного  реєстру  виборців,  Реєстру
військовозобов’язаних  осіб,  відомчої  інформаційної  системи  Державної
міграційної служби, а також органами статистики та Муніципальним сервісним
центром  з  метою здійснення  обліку  оплати  за  житлово-комунальні  послуги.
Запроваджено  електронну  інформаційну  взаємодію  Державного  реєстру
речових прав на нерухоме майно з Єдиною державною електронною системою
у сфері будівництва.

Робота юридичного департаменту

У минулому році на виконання судових рішень з юридичних та фізичних
осіб в користь Луцької міської ради стягнено кошти на загальну суму 1 мільйон
153  тисячі  гривень.  Повернуто  в  міську  комунальну  власність  5  земельних
ділянок.

На  розгляд  адміністративної  комісії  міської  ради  надійшло  більше  1
тисячі  адміністративних  протоколів.  Проведено  29  засідань  комісії.  Закрито
проваджень за різними мотивами 208 адміністративних справ.  Прийнято 899
постанов  про  накладення  адміністративного  стягнення.  Попереджено  про
адміністративну відповідальність 14 правопорушників. Накладено штрафів на
677  правопорушників.  Загалом  адміністративною  комісією  Луцької  міської
ради накладено адміністративних стягнень у вигляді штрафів на загальну суму
півмільйона гривень.

За 2021 рік правопорушниками до бюджету міста сплачено штрафів на
суму 318 тисяч гривень. 

У минулому році юридичним департаментом забезпечено проведення 111
процедур закупівель, в тому числі: відкриті торги – 41, спрощені закупівлі – 51.
В результаті зекономлено майже 2 з половиною мільйони гривень. 
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 Впродовж 2021 року на розгляд юридичного департаменту надійшло 223
позови.  В  інтересах  Луцької  міської  ради  подано  до  суду  43  позови  та  221
інших  процесуальних  документів.  Підготовлено  12  мирових  угод  щодо
стягнення  в  користь  Луцької  міської  ради  майже  2  мільйонів  гривень.  Усі
фінансові зобов’язання, передбачені мировими угодами у 2021 році, виконані. 

За  результатами  проведеної  юридичним  департаментом  роботи  щодо
оскарження незаконних рішень державного реєстратора: скасовано 3 рішення
державного  реєстратора  Куклинської  сільської  ради  щодо  зміни
функціонального  призначення  об’єктів  нерухомості  та  реєстрації  права
власності  на  об’єкт  нерухомості;  анульовано  доступ  цьому  державному
реєстратору до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Робота відділу ведення Державного реєстру виборців

Станом  на  1  січня  2022  року  у  базі  даних  Державного  реєстру  виборців
знаходиться запис про 170 640 діючих виборців Луцької міської територіальної
громади, з яких 150 711 — записи про мешканців міста Луцька, 19 929 — про
виборців  приєднаних  населених  пунктів.  У  Луцькій  міській  територіальній
громаді функціонує 111 постійних виборчих дільниць: 100 — звичайних та 11 —
спеціальних (10 — у лікувальних закладах міста, 1 — у слідчому ізоляторі), в
тому числі у приєднаних громадах - 26 постійних звичайних виборчих дільниць.

У  минулому  році  внесено  зміни  до  опису  меж  постійних  виборчих
дільниць  у  зв’язку  із  включенням нових  геонімів  та  будинків,  уніфіковано
ведення  паспортів  виборчих  дільниць,  розміщених  у  приєднаних  населених
пунктах,  та  актуалізовано  інформацію  про  центри  звичайних  постійних
виборчих дільниць у зв’язку із змінами назв закладів/установ, уточненням площ
тощо.  Утворено  нову  спеціальну  виборчу  дільницю  на  постійній  основі  у
комунальному  підприємстві  "Волинське  обласне  територіальне  медичне
об'єднання  захисту  материнства  і  дитинства"  та  перенесено  центр  постійної
виборчої дільниці у селі Дачне у заклад дошкільної освіти № 42.  

У  2021  році  відділом  забезпечено  впровадження  нових  електронних
ресурсів.  Зокрема,  «Кабінет  суб’єкта  подання  відомостей»,  де  суб’єкти
відомостей періодичного поновлення можуть подавати такі відомості віддалено
з використанням електронного підпису.

 У жовтні 2021 року розпочалась інформаційна взаємодія з веб-порталом
“ДіЯ”  щодо  перевірки  достовірності  відомостей  для  тих  записів,  у  яких
виявлено розбіжності в особистих даних.  

У минулому році до Державного реєстру виборців внесено 326 880 змін
до персональних даних та включено 2 385 нових записів про виборців громади.
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Депутатська діяльність, робота виконавчого комітету Луцької міської 
ради

У  2021  році  проведено  21  сесію  Луцької  міської  ради,  під  час  яких
депутати  розглянули  більше  1 400  питань  та  ухвалили  1 276  рішень,  що
стосувались питань економічного,  соціального розвитку та бюджету громади
тощо. 

Депутатами підготовлено та підтримано понад сорок звернень до органів
влади  різного  рівня,  серед  яких  звернення  до  Президента  України,  голови
Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Національної комісії,  що
здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг
щодо недопущення підвищення цін на газ природний та електричну енергію;
звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-
міністра  України,  Міністра  охорони  здоров’я  України  щодо  належного
фінансування  медичної  галузі;  звернення  до  Президента  України,  Голови
Верховної  Ради  України,  Прем’єр-міністра  України  щодо  належного
фінансування сфери надання соціальних послуг. 

На  пленарних  засіданнях  міської  ради  заслухано  звіт  міського  голови
щодо  здійснення  державної  регуляторної  політики  виконавчими  органами
Луцької  міської  ради  у  2020  році;  звіти  про  роботу  старост,  заступників
міського  голови;  інформації  керівника  Луцької  окружної  прокуратури   та
начальника  Луцького  районного  управління  поліції  Головного  управління
національної  поліції  у  Волинській  області  про  стан  законності,  боротьби  зі
злочинністю, охорони громадського порядку  та ін. 

Постійні комісії міської ради провели 144 засідання, на яких розглянуто
близько  2 300  питань.  Депутатами  міської  ради  VIІІ  скликання  у  звітному
періоді було оголошено та підтримано 47 депутатських запитів та направлено
477 депутатських звернень. Окрім цього, впродовж минулого року проводилися
дні  депутата  в комунальних установах міста  з  метою вивчення їх роботи та
вирішення нагальних питань, а також окремі депутатські зустрічі.  

У 2021 році було проведено 33 засідання виконавчого комітету Луцької
міської ради, на яких ухвалено 2 058 рішень.

Найбільше ухвалено рішень з питань: захисту прав та інтересів дітей –
843, містобудування, архітектури, підприємництва та реклами – 263, управління
майном міської комунальної власності – 183, економіки, тарифів, торгівлі – 142,
координації роботи пасажирського транспорту – 102, з житлових питань – 94, з
питань  соціальної  політики  –  65,  благоустрою  території  –  56,  житлово-
комунального господарства – 14, освіти – 11, екології – 9 та ін.

Зокрема,  на  засіданнях  виконавчого  комітету  погоджено  38  проєктів
цільових програм Луцької міської територіальної громади; заслухано звіти про
роботу  шести  підприємств,  що належать  до  комунальної  власності,  а  також
інформації  про  роботу  окремих  виконавчих  органів  міської  ради;  заслухано
звіти восьми перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів громадським
транспортом. 
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Членами виконавчого комітету у минулому році затверджено Концепцію
зовнішнього  архітектурного  вигляду  тимчасових  споруд  та  зупинок
громадського  транспорту,  ухвалено  низку  рішень  про  відкриття  нових
маршрутів  громадського  транспорту  та  внесення  змін  до  існуючої  мережі,
затверджено  Правила  користування  міським  та  приміським  пасажирським
транспортом  у  Луцькій  міській  територіальній  громаді,  Порядок  здійснення
контролю  за  виконанням  умов  договорів  на  перевезення  пасажирів  тощо.
Ухвалено  рішення  про  створення  денного  центру  соціально-психологічної
допомоги  особам,  які  постраждали  від  домашнього  насильства  та/або
насильства  за  ознакою  статі,  і  Центру  медіації  та  корекції  сімейних
взаємовідносин, які вже розпочали свою діяльність. 

Всі  ухвалені  рішення  міської  ради  та  виконавчого  комітету,  що
підлягають оприлюдненню, опубліковані на офіційному сайті Луцької міської
ради.

З  метою  розгляду  важливих  поточних  питань  життєдіяльності  міської
територіальної громади, обговорення повсякденних проблем та пошуку шляхів
їх  вирішення,  аналізу  розгляду  звернень  громадян,  що  надходять  у  групу
оперативного реагування «15-80»,   у минулому році  міський голова провів 9
розширених нарад  за  участю  секретаря  міської  ради,  заступників  міського
голови,  старост,  керівників  комунальних  підприємств,  організацій  (установ,
закладів),  а  також  керівників  окремих  місцевих  органів  виконавчої  влади,
підприємств  та  організацій. За  результатами  нарад  підготовлені  відповідні
протоколи,  встановлені  завдання,  контроль  за  їх  виконанням  здійснюється
постійно.

Відеозаписи  сесій  міської  ради,  засідань  виконавчого  комітету,
розширених нарад за 2021 рік також розміщено на офіційному сайті  міської
ради в розділі «Онлайн» – «Архів відеотрансляцій», а результати поіменного
голосування щодо кожного з проєктів рішень, що розглянуті на сесіях міської
ради – у розділі «Міська влада» – «Результати голосувань».

Організація діловодства та архівної справи

У минулому році міським головою видано 462 розпорядження з питань
основної  діяльності  та  13 розпоряджень  з  адміністративно-господарських
питань,  зареєстровано  89  доручень  міського  голови,  секретаря  міської  ради,
заступників  міського  голови.  До  розгляду  надійшло  більше  650  запитів  на
інформацію та 8 564 документів вхідної кореспонденції. 

Виконавчими  органами  міської  ради  підготовлено  6 700  документів
вихідної кореспонденції.

У  зв’язку  зі  змінами  в  законодавстві,  вдосконаленням  технологічних
процесів  було  затверджено  нову  редакцію  Регламенту  роботи  виконавчого
комітету та виконавчих органів Луцької міської ради.

Розширено  можливості  системи  електронного  документообігу щодо
безпеки  передачі  даних  через  систему  електронної  взаємодії  виконавчих
органів, розроблено журнали реєстрації заяв (про народження, шлюб, смерть)
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тощо. Впроваджено місцевий портал відкритих даних, продовжується робота
щодо  налаштування взаємодії  з  Єдиним  державним  вебпорталом  відкритих
даних. На  постійному  контролі  моніторинг  та  виявлення  кіберінцидентів  та
кібератак в системі електронної взаємодії та електронного документообігу. У
минулому  році  проведено  перевірку  усіх  персональних
електроннообчислювальних машин методом сканування.

Архівним  відділом  міської  ради  у  2021  році  проведено  11  засідань
постійно  діючої  експертної  комісії  щодо  розгляду  документів  168  установ
громади. Всього перевірено, схвалено та погоджено більше 15 тисяч положень,
номенклатурних справ, інструкцій з діловодства, справ особового фонду, іншої
документації. Прийнято 11 частин фондів у кількості 581 справ, організовано
впорядкування  документів  у  8-ми  установах  міста.  Вперше  проведено
оцифрування  описів  справ  постійного  терміну  зберігання.  Оцифровано  опис
фонду  №1  «Луцька  міська  рада  та  її  виконавчий  комітет»  у  кількості  246
аркушів  2 184  справ.  В  базу  даних  архівного  відділу  Луцької  міської  ради
введено інформацію про документи 99 справ, створено 3 956 карток

У минулому році встановлено місцезнаходження документів 18 установ-
банкрутів Луцької міської територіальної громади. 

Для популяризації архівних документів архівним відділом проведено 16
виставок  архівних  та  публіцистичних  документів  з  нагоди  визначних  і
пам’ятних дат міста та держави. Проведено онлайн-виставку, присвячену 25-ій
річниці Конституції України, під назвою: «Оберіг нашої державності».

Інформаційна політика та публічність міської влади

З метою забезпечення широкого відкритого діалогу з громадою, надання
об’єктивної інформації про роботу міського голови, міської ради, виконавчого
комітету  та  виконавчих  органів  управління  інформаційної  роботи
використовує увесь спектр інформаційних джерел та засобів інформування. 

У  минулому  році  найчастіше  висвітлювались  питання  транспортного
забезпечення,  реалізації  тарифної  політики,  реформування  медицини,  освіти,
надання житлово-комунальних послуг та житлових субсидій, виконання робіт з
благоустрою,  облаштування  прибудинкових  територій,  ремонту  житлового
фонду тощо. 

У  газеті  «Луцький  замок»  постійно  оприлюднювались  нормативно-
правові  акти,  рішення міської  ради  та  виконавчого  комітету,  розпорядження
міського голови, оголошення та повідомлення, інтерв’ю з посадовими особами
міської ради, статті та інформації про події, культурні заходи з життя міста.

Спільно  з  телерадіокомпанією «Аверс»  організовано  21  прямий ефір  з
депутатами  міської  ради  «Відкрита  влада.  МІСТО»,  під  час  яких
обговорювались актуальні теми життєдіяльності міста та громади, ініціативи та
їх впровадження. 
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На  місцевому  «12-му  каналі»  вийшло  в  ефір  22  телевізійні  програми
«Луцьк європейський», у яких висвітлювались культурні, соціально-економічні
заходи, що відбувалися у Луцьку та громаді. 

Окрім цього,  місцеві радіо- та телеканали транслювали прямі  ефіри на
актуальні  теми  за  участю  міського  голови,  його  заступників,  керівників
виконавчих органів  та  комунальних підприємств.  Зокрема,  на  радіо  “Аверс”
відбулися прямі ефірі з посадовцями міської ради у програмі “Відкрита влада.
МІСТО”.

Щодня  працівники  управління  здійснювали  систематичне  наповнення
офіційного сайту Луцької міської ради. У рубриках «Оперативна інформація»
та  «Оголошення»  публікувалися  матеріали  структурних  підрозділів  та
комунальних  підприємств  за  напрямками  їх  діяльності.  За  результатами
висвітлення  найважливіших  заходів  було  підготовлено  тематичні
фоторепортажі, а також відеосюжети, що розміщали у відповідних рубриках. 

Управління  інформаційної  роботи  забезпечувало  оновлення  акаунту
«Луцька  міська  рада»  у  соціальних  мережах  Facebook,  Telegram,  Youtube.
Широкої популярності  серед жителів громади,  і  не лише, набули щотижневі
«прямі ефери» міського голови у соціальній мережі  Facebook про оперативні
підсумки роботи попередніх 7 днів.

Використання  сучасних  джерел  інформування  населення  забезпечило
постійний  зворотній  зв’язок  з  мешканцями  громади,  які  відразу  після
ознайомлення  з  текстовою  чи  відеоінформацією  можуть  поставити  пряме
питання міському голові та отримати вичерпну відповідь. 

Управління персоналом та розвиток кадрового потенціалу виконавчих 
органів міської ради

Досягнення  міської  влади,  виконавчих  органів  у  тій  чи  іншій  галузі
господарювання громади у минулому році стали можливими завдяки високому
професіоналізму,  ефективній  службі  та  результативній  роботі  працівників
міської  ради усіх  рівнів.  Основними завданнями управління персоналу  міської
ради  є  популяризація  служби  в  органах  місцевого  самоврядування,  пошук
професійних  та  ефективних  кадрів,  раціональне  використання  людських
ресурсів, забезпечення кар’єрного росту працівників шляхом просування по слу-
жбі за діловими якостями. 

Станом на кінець минулого року  загальна чисельність апарату ради та її
виконавчих органів становила 668 штатних одиниць.

У квітні 2021 року з метою оптимізації  роботи виконавчого комітету та
виконавчих  органів  міської  ради  внесено  зміни  до  структури  та  штатної
чисельності  виконавчих органів  Луцької  міської  ради:  кількість  структурних
підрозділів  зменшено  із  38  до  36  та  проведено скорочення  чисельності
працівників  на  25  штатних  одиниць.  Переведено  21 працівника  приєднаних
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громад  на  посади  у  виконавчі  органи  міської  ради,  53 працівника  було
звільнено у зв’язку із скороченням посад.

На вакантні посади у межах затвердженої загальної чисельності протягом
2021 року  прийнято  48 працівників.  Зокрема,  за  результатами  конкурсу  на
посади посадових осіб місцевого самоврядування призначено 24 особи. 

За  активну  роботу  та  за  результатами  стажування  переведено  на  вищі
посади  6 осіб,  16 посадових  осіб  місцевого  самоврядування  -  у  зв’язку  із
перебуванням у кадровому резерві.

Ведеться  постійна  робота  щодо  запровадження  системності  та
безперервності  у  професійно-освітньому  процесі  підвищення  кваліфікації
працівників. У виконавчих органах міської ради в минулому році проведено 19
внутрішніх  навчань,  у  яких  взяли  участь  392  працівники.  Згідно  з  планом-
графіком  підвищення  кваліфікації  державних  службовців,  посадових  осіб
місцевого самоврядування  на 2021 рік проведено 34 навчання,  у  яких взяли
участь 248 працівників.

Усі посадові особи  місцевого  самоврядування  мають  вищу  освіту,  за
кваліфікацією переважають економічна, технічна та гуманітарна освіти.

Започатковано стажування для молоді у Луцькій міській раді за сприяння
Британської  ради  в  межах  програми  «Занурення  у  молодіжну  політику».  В
рамках  проекту  двоє  молодих  людей  розпочали  стажування  у департаменті
молоді та спорту міської ради.

У  Луцькій  міській  раді  сформована  дієздатна  професійна  команда,  яка
працює на розвиток та в інтересах Луцької міської територіальної громади.

Перспективні плани та висновки

Отож, сьогодні  у Луцькій міській раді сформована дієздатна професійна
команда,  що  працює  в  інтересах  громади  та  на  її  розвиток.  Головними
чинниками,  що характеризують  міську  владу,  є  професійний досвід,  знання,
інтелектуальний  потенціал,  ерудиція,  креативність  і  об’єктивна  оцінка
результатів  діяльності  кожної  посадової  особи,  яка  здійснюється  за  рахунок
відповідальності  за  свою  ділянку  роботи,  готовності  вирішувати  складні
питання та здібностей ефективно реалізовувати окреслені завдання. 

Як  результат  злагодженої  роботи  міської  влади,  депутатів,  членів
виконавчого комітету,  працівників виконавчих органів міської ради, установ,
закладів,  підприємств,  організацій  міської  комунальної  власності,  кожного
жителя -  наше місто,  громада,  рідний Луцьк,  сьогодні  інтенсивно,  якісно та
динамічно  розвивається,  а  міська  влада  системно,  крок  за  кроком,  виконує
поставлені перед нею завдання. 

На 2022 рік ми визначили основні завдання та напрямки роботи:
1. Завершення  проєкту  «Реконструкція  системи  централізованого

теплопостачання  у  місті  Луцьку». Встановлення  індивідуальних  теплових
пунктів  у  житлових  будинках,  модернізація  центральних  теплових  пунктів,
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заміна пальників наявних котлів,  встановлення системи автоматичного збору
даних та диспетчерського управління.

2. Зменшення  кількості  неекологічних  та  некомфортних  автобусів  з
двигунами  внутрішнього  згорання,  які  працюють  у  звичайному  режимі,  їх
заміна  на  сучасні  екологічні  тролейбуси  та  автобуси.  Придбання  нових
низькопідлогових,  односекційних  тролейбусів,  модернізація,  розбудова
контактної  мережі  і  будівництво  нової  ділянки  на  вулиці Окружній  та
вулиці Станіславського.

3. Реалізація  проєкту  «Модернізація  системи  водопостачання  та
водовідведення  міста  Луцьк».  Модернізація  технологічної  системи  станції
водопідготовки  Дубнівського  водозабору,  реконструкція  ділянок водогону  та
каналізаційних очисних споруд з добудовою блоку біоенергетичної переробки,
утилізації  відходів,  очищення  стічних  вод,  оновлення  автомобільного  парку
спеціального призначення.

4. Реалізація заходів комплексної програми «Безпечне місто».  Створення
та  впровадження  систем  відеонагляду  та  відеоспостереження  на  території
громади шляхом встановлення відеокамер у кількості 570 шт та будівництво
волоконно-оптичних ліній зв’язку для системи відеоспостереження.

5. Оновлення  парку  комунальної  техніки  підприємств,  які  належать  до
комунальної  власності  громади  за  допомогою  інструментів  фінансового
лізингу.

6. Проведення капітального ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі,
прибудинкових  територій,  вулиць,  скверів  та  секторів  приватної  житлової
забудови  Луцької  міської  територіальної  громади  (згідно  з  переліком,  який
затверджується окремим рішенням міської ради).

7. Впровадження заходів проєктів міжнародної технічної допомоги: «Нове
життя  старого  міста: ревіталізація  пам’яток  історико-культурної  спадщини
Луцька та Любліна»;   «Промоція та захист природної спадщини міських річок
та  прибережних  територій  Жешува  та  Луцька»;  «Таємниці  двох
веж: просування середньовічних укріплень Луцька та Любліна за  допомогою
інноваційних технологій» та ін.

8. Реалізація  проектів,  спрямованих  на  підтримку  та  розвиток
підприємництва.

9. Завершення  робіт  із  реконструкції  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  у  с. Забороль.
Початок реконструкції ЗОШ № 13 у м. Луцьку з добудовою нового корпусу.

10. Впровадження системи мобільного паркування та розробка мобільного
застосунку.

11. Створення  загальноміських  правил  користування  персональним
електротранспортом, розвиток та розширення міської велоінфраструктури.

12. Встановлення 13 «розумних зупинок» та 3 інформаційних табло. 
13. Впровадження  у  співпраці  з  НЕФКО  проєкту  «Підвищення

енергоефективності  та  надійності  системи водопостачання  та  водовідведення
м. Луцька».
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14. Відновлення роботи Луцької дитячої залізниці
15. Впровадження  у  співпраці  з  компанією  TetraTech ES Inс,  що

фінансується  Агентством  США  з  міжнародного  розвитку  (USAID), проєкту
“Енергетичної безпеки” .

16. Початок робіт із реконструкції Парку імені 900-річчя Луцька.
17. Стимулювання  створення  індустріального  парку  в  Луцькій  міській

територіальній громаді.
 
Наша спільна мета - щоб Луцька міська територіальна громада була

місцем, де приємно жити, працювати, відпочивати та мріяти про майбутнє.

Луцька громада продовжує утримувати лідерство серед обласних центрів 
(результати Сьомого всеукраїнського муніципального опитування)

Міжнародний  республіканський  інститут  (МРІ)  в  Україні  спільно  з
Соціологічною  групою  “Рейтинг”  провів  сьоме  всеукраїнське  муніципальне
опитування,  щоб  оцінити  задоволеність  жителів  міст  якістю  послуг  та
ставлення до органів  влади.  Це щорічне опитування дає  всесторонній аналіз
ставлення  громадян  до  органів  місцевого  самоврядування.  Дослідження
проводилось у 24 обласних центрах України на основі вибірки, яка включала
19,196 респондентів.

Луцьк у цьому рейтингу займає другу сходинку. Вище — лише Вінниця.
Опитування  демонструє  високий  рівень  довіри  жителів  Луцької  міської
територіальної громади до діяльності місцевої влади. Зокрема, 66% опитаних
лучан  позитивно  оцінюють  діяльність  міської  ради,  а  63%  -  вважають,  що
справи  у  нашому  місті  йдуть  у  правильному  напрямку.  Задоволені  вони  й
високою якістю надання різноманітних послуг.

53% респондентів переконані, що медичні заклади в Луцьку працюють
відмінно, добре та середньо. Практично стільки ж респондентів впевнені, що
транспортна  інфраструктура  в  місті  розвинена  «відмінно»  та  «добре».  На
високому  рівні,  за  показниками  рейтингу,  в  Луцьку  облаштоване  вуличне
освітлення. Цю опцію позитивно оцінили 78% громадян.
 Відмінно та добре працюють у місті спортивні заклади, школи та садочки.
Тут показники коливаються від 54% до 57%.

Високо  оцінили  лучани  й  роботу  міської  влади  щодо  облаштування
парків та скверів (80%), а також дворів та прибудинкових територій (83%).
 Мешканці  позитивно оцінюють якість надання їм комунальних послуг.
Зокрема: водопостачання (71%), опалення (53%), електроенергії (80%), а також
постачання  газу  77%.  Відмінно  та  добре  комунальники  справляються  із
вивезенням сміття. Так вважають 55% опитаних лучан.

 71% опитуваних жителів нашої громади вважають позитивним створення
чималої кількості ОСББ. 
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54% громадян хоча б раз звертались до Центру надання адміністративних
послуг міста Луцька для вирішення своїх питань та залишись задоволеними від
обслуговування.
 Сьогодні  Луцьк  -  сприятливе  місто  для  успішної  молоді,  про  що
зазначили  58%  громадян.  93%  вважають  наше  місто  красивим,  79%  -
доглянутим, 72% - радісним, 81% - сучасним та 83% - розквітаючим. Безпечно в
Луцьку почуваються 71% респондентів.
    Тим часом на 32% зросла різниця між результатами першого туру виборів
міського голови та рівнем схвалення його діяльності нині. Якщо тоді показник
становив 32%, то зараз вже 64%. За цим показником Луцький міський голова
лідирує в державі.

Пропонуємо  вам  для  ознайомлення  повний  звіт  Сьомого  всеукраїнського
муніципального опитування   
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