Звіт
про роботу відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту
міської ради за ІІ півріччя 2016 року та І півріччя 2017 року.
Робота відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту була
побудована відповідно до основних завдань, покладених на відділ:

по залученню коштів у реалізацію стратегічних проектів, направлених на розвиток міста;

по реалізації політики енергозбереження та енергоефективності;

по налагодженню відносин з вітчизняними та іноземними партнерами міста в сфері
муніципального розвитку, з метою спільної реалізації проектів розвитку.
Невід'ємною частиною роботи відділу є створення заявок на конкурсні відбори нових
інвестиційних проектів за кошти Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних
організацій, приватних донорів, залучення додаткових джерел фінансування в напрямку
енергозбереження та енергоефективності міста.
Організація заходів з енергоефективності та енергозбереження.
Енергомоніторинг
Впровадження системи енергомоніторингу дозволило зробити
споживання енергоресурсів у бюджетних установах міста.
Всього системою онлайн моніторингу охоплено 29 установ:
5 загальноосвітніх навчальних закладів;
навчально-виховний комплекс "Гелікон";
гімназія ім.Т.Г.Шевченка;
6 дошкільних навчальних закладів;
5 закладів позашкільної освіти:
6 закладів культури;
виконавчий комітет Миргородської міської ради;
фінансове управління;
управління соціального захисту населення
відділ освіти;
відділ культури.

реальну

оцінку

По кожній установі призначені особи, які відповідають за моніторинг показників приладів
обліку (лічильників) та ведення системи енергомоніторингу. Виконання цих обов'язків
передбачено у посадових інструкціях відповідальних осіб.
У вересні 2016 року Миргородською міською радою було організовано та проведено навчання у
"Школі енергоменеджерів" для керівників бюджетних установ, завідуючих енергетичним
господарством міста. Були розглянуті питання ефективного використання енергоресурсів
бюджетними установами міста, проведений аналіз роботи закладів в інформаційній системі
енергомоніторингу ФІАТУ.
29 листопада 2016 року видано розпорядження міського голови № 70-р "Про удосконалення
роботи інформаційної системи енергомоніторингу (ІСЕ) в бюджетних установах м.Миргорода".
Даним розпорядженням затверджено Положення про удосконалення роботи інформаційної
системи енергомоніторингу, в якому чітко прописані обов'язки всіх відповідальних осіб.
Зведені показники енергомоніторингу постійно використовуються при формуванні
конкурсних заявок. Так, кількарічні дані енергоспоживання у червні 2017 року були

використані для підготовки до участі в інвестиційному проекті, оголошеного Європейським
Союзом відповідно до Угоди мерів, підписаної Миргородом ще у 2012 році.
Угода мерів та План дій зі сталого енергетичного розвитку.
Миргород підписав Меморандум про співробітництво по впровадженню проекту
"Громадянське суспільство в Угоді мерів" з Асоціацією "Енергоефективні міста України" та ГО
"Передвижник" 13 червня 2016р. Проводились обговорення з громадою Плану дій зі сталого
енергетичного розвитку міста. На обговорення виносилося оновлення Плану дій зі сталого
енергетичного розвитку. Виносилися розділи: транспорт, житловий фонд, розбудова
велоінфраструктури, модернізація муніципальних будівель, водопостачання та водовідведення.
Проведено консультації з громадою на центральній площі міста 18 вересня та за тематичними
групами 19 вересня 2016 року.
У травні 2017 року Європейською комісією оголошено грантовий конкурс проектних заявок
"Проекти Угоди мерів". Метою грантового конкурсу є підтримка місцевих органів влади у
здійсненні заходів, включених у План дій зі сталого енергетичного розвитку, що призводять до
загальної економії енергії, реальному скороченню СО2, зниженню експлуатаційних витрат.
Миргородська міська рада бере участь у даному конкурсі та в червні подала на розгляд
комісії проект "Модернізація виробництва, розподілу та споживання теплової енергії в
м.Миргороді" (MO.GE.DI.CO.)
Відповідно до підписаної Угоди мерів м.Миргород зобов'язується до 2020 року
скоротити викиди СО2 на 20%.
Меморандум про співробітництво
У листопаді 2016 року між Державним агентством з енергоефективності та
енергозбереження України та Миргородською міською радою підписано меморандум про
співробітництво. Відповідний документ підписано на VIII Міжнародному інвестиційному
бізнес-форумі "Ефективність державної підтримки енергоефективних заходів у приватних
домогосподарствах". Метою співробітництва є здійснення спільних заходів із збільшення
обсягів виробництва електричної та теплової енергії з відновлювальних джерел енергії та
альтернативних видів палива, сприяння залученню інвестицій у цю сферу, посилення
зацікавленості населення і суб’єктів господарювання у запровадженні передових
енергоефективних технологій та обладнання.
Відшкодування частини відсоткової ставки по енергоефективним кредитам
Рішенням Уряду від 8 лютого 2017 року відновлено дію Урядової програми з
енергоефективності у 2017 році, за якої 432,44 млн. грн спрямовано з бюджету на допомогу
українцям для утеплення власного житла, заміни котлів. Видача "теплих" кредитів здійснюється
державними банками Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, а також Приватбанк як для
ОСББ/ЖБК, так і для фізичних осіб.
В свою чергу, у місті розроблена, прийнята та затверджена відповідна Цільова програма
відшкодування частини відсоткової ставки за залученими кредитами для населення та ОСББ на
стимулювання впровадження енергоефективних заходів на 2015-2018 роки. На даний момент
кошти з міського бюджету на програму не виділялися.

Співпраця з корпорацією НЕФКО
У 2016 році проведена робота щодо залучення кредитних та грантових коштів від
Північно-екологічної корпорації НЕФКО. Результатом роботи є підписані у грудні 2016 року
між Миргородською міською радою, ОКВПТГ "Миргородтеплоенерго", НЕФКО кредитний,
грантовий договори та договір про надання місцевої гарантії по Проекту “Модернізація
теплового району “Авіамістечко” в м. Миргород Полтавської області”, в рамках програми
DemoUkrainaDH.
Проектом, який реалізуватиме ОКВПТГ "Миргородтеплоенерго", передбачено модернізацію
котельні по вул. Багачанська, 104, заміну магістральних трубопроводів та теплотрас із
використанням попередньо ізольованих труб та встановлення індивідуальних теплових пунктів
у 17 житлових будинках.
Бюджет проекту становить 882 тис. євро, з яких 300 тис. євро – грантові кошти НЕФКО, 448
тис. євро – кредитні кошти НЕФКО під місцеві гарантії, 134 тис. євро – місцевий внесок.
Вже проведено три тендерні процедури на визначення підрядників, визначено переможців щодо
встановлення індивідуальних теплових пунктів, по заміні труб та по модернізації котельні,
проведено топозйомку місцевості.
Спільно з НЕФКО в процесі розробки проект "Модернізація та реконструкція систем
водопостачання та водовідведення у м.Миргород". Проектом передбачається заміна насосного
обладнання на 4-х каналізаційних насосних станціях (КНС) з урахуванням оптимізації витрат
стічних вод, які перекачуються, на мулової НС КОС та на 3-х ВНС на менш енергоємні. Вже
розроблено проект бізнес-плану та ведуться перемовини по подальшій співпраці.
Місто Миргород почало свою співпрацю з Північно-екологічною корпорацією НЕФКО у 2013
році, залучивши кредитні кошти на підвищення енергоефективних заходів у будівлях
навчальних закладів та у 2014 році на технічне переоснащення вуличного освітлення міста
Миргород.
Участь міста в інвестиційних проектах
Співпраця з швейцарсько-українським проектом DESPRO "Підтримка децентралізації в
Україні"
Протягом 2015 – 2017 років місто активно співпрацювало з швейцарсько-українським проектом
DESPRO "Підтримка децентралізації в Україні". Реалізація проекту завершилася у квітні 2017
року. Проектом було передбачено:
- проведення робіт по модернізації та розширенню систем централізованого водопостачання
для мешканців міста;
- будівництво мереж водопостачання до житлових будинків соціально незахищених громадян,
які були абонентами ОКВПВКГ "Миргородводоканал" як користувачі вуличних колонок;
- проведення капітальних ремонтів колодязів на водопровідних мережах до споживачів.
Роботами по забезпеченню населення м.Миргорода якісним водопостачанням шляхом
розширення централізованої системи (будівництво нового водогону) з широким залученням
механізмів соціальної мобілізації населення були охоплені вулиці Єрківська, В.Василевської,
Міжболотна, Стаднянська, Козацька, Петрівська, Красносільська, Ламана, Колгоспна, провулок
Заводський та замінено зношені та аварійні мережі водопостачання по вулицях Котляревського
та Почапці. Загальна довжина збудованих вуличних водогонів склала 9,0 км.; 50 абонентамкористувачам вуличних колонок з категорії соціально-незахищених побудовано мережі
водопостачання до житлових будинків, проведені капітальні ремонти 21 колодязя на

водопровідних мережах до споживачів води. Загалом використано 1,8 млн. грн. грантових
коштів DESPRO, 2,3 млн. грн. коштів з міського бюджету та залучено близько 0,188 млн. грн.
від членів територіальної громади міста.
Протягом діяльності проекту відділом забезпечено повний супровід щодо комунікації із
грантодавцем. У підсумку сформовано та подано звіт за формою DESPRO обсягом 94 Мб у
електронному вигляді та близько 1000 аркушів у паперовому.
Завдяки проекту DESPRO "Підтримка децентралізації в Україні" мешканці даних вулиць мають
доступ до якісного централізованого постачання.
Співробітництво з ЄС/ПРООН
У 2015 році місто Миргород долучилось до спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду». Проводилася інформаційна кампанія щодо можливості участі в
європейському проекті серед мешканців багатоквартирних будинків. У липні-вересні 2016 року
було підписано грантові угоди між ЄС/ПРООН та шістьма ОСББ міста на капітальні ремонти та
енергоефективні заходи у будівлях:
ОСББ "Миргородська Калина-2016" – капітальний ремонт даху;
ОСББ "Мирний 22" – капітальний ремонт даху та мереж водопостачання і
водовідведення;
ОСББ "Омріяний дворик" – капітальний ремонт даху, заміна дверей та вікон місць
загального користування, заміна проводки у під'їздах;
ОСББ "Слави 59-А" – капітальний ремонт даху, заміна освітлення, вікон місць
загального користування;
ОСББ "Старосвітська, 3" – капітальний ремонт даху, заміна вікон місць загального
користування, капітальний ремонт тепломереж;
ОСББ "Старосвітська, 8" – капітальний ремонт даху, утеплення фасадів та цоколю,
капітальний ремонт відмостки, заміна дверей та вікон місць загального користування.
Загальна вартість проведених та запланованих робіт – 4 млн. грн., з них грантових коштів 1,8
млн. грн., кошти громади 0,3 млн. грн., кошти міського бюджету 1,9 млн. грн.
На даний час три ОСББ повністю завершило проект, інші ОСББ готують фінальні звіти та
чекають на погодження.
Також 2016 року Проектом введено новий компонент – SMART CITY. У рамках цього
компоненту Миргород виграв конкурс на два мікропроекти:
спільно з МММГО "За нами майбутнє" - Встановлення системи "SMART RADA
MYRHOROD", що включає технічне обладнання зали, поіменне голосування, онлайн
трансляцію засідань, розробку модулю пошуку рішень на сайті міста;
спільно з ММГО "Лад і добробут рідному місту!" – "Розумна зупинка – мобільна
громада", що включає встановлення 36 GPS-трекерів на міські маршрутки, 4 інформаційні
табло на зупинках та 2 розумні зупинки. У табло та зупинки включено прогнозування часу
прибуття громадського транспорту до зупинки, вільний Wi-Fi, камери відеонагляду, USB-порти
для підзарядки гаджетів.
Загальна вартість проведених та запланованих робіт 1,78 млн. грн., з них грантових коштів 1,09
млн. грн., кошти міського бюджету 0,69 млн. грн.
Спільно з обласним координатором ЄС/ПРООН Галиною Бут проведено 13 семінарів та
тренінгів, надано 63 групових консультацій, індивідуальні консультації щодо впровадження
проекту головам та членам ОСББ надаються щодня.
Державний фонд регіонального розвитку
На 2017 рік відділом муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту було
підготовлено та подано 5 проектів до участі у конкурсі проектів ДФРР:

1.
«Реконструкція мосту через річку Хорол, загальною довжиною 116 м, по вул. Гоголя у м.
Миргороді Полтавської області» (28,8 млн грн);
2.
«Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Прорізній, 4-А з підключенням
теплового навантаження від котельні, розташованій по вул. Гоголя, 34-А в м. Миргород» (2,9
млн.грн.);
3.
"Реконструкція стадіону "Старт" по вул. Гоголя, 175 в м. Миргороді" (10,3 млн.грн.);
4.
Проект співробітництва територіальних громад «Створення комплексної системи
поводження з твердими побутовими відходами у Миргородському районі Полтавської області»
(м. Миргород, села Білики, Вовнянка, Гаркушинці, Петрівці, Шахворостівка, Ярмаки). По
даному проекту у Мінрегіоні зареєстровано договір про співробітництво (2,7 млн.грн.);
5.
“Реконструкція приміщення по вул. Гоголя, 171/1 для облаштування ЦНАП в
м.Миргород Полтавської області” (5,4 млн.грн.).
Проект "Реконструкція мосту через річку Хорол" відібрано до проектів, що фінансуються за
кошти ДФРР у 2017 році. Відділом була проведена значна робота по розробці нової заявки,
підготовлено новий пакет документів на конкурс проектів від ДФРР, занесені дані на онлайнплатформу, підготовлено документацію на регіональну комісію, постійно оновлюється
інформація на он-лайн платформі ДФРР.
На 2017 рік з державного бюджету на проект "Реконструкція мосту через річку Хорол"
передбачено 3,0 млн.грн.
Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад
Полтавської області
Проектна ідея "Будівництво велосипедних доріжок по вулиці Гоголя в місті Миргороді
Полтавської області" була подана на обласний конкурс проектів розвитку територіальних
громад Полтавської області у серпні 2016 року. І як наслідок отримала перемогу та визнана
однією з найкреативніших ідей Полтавської області. Підписано угоди на фінансування з
обласного бюджету 50 проектів-переможців, серед яких і "Будівництво велосипедних доріжок".
На реалізацію проекту з області та міського бюджету виділено по 0,5 млн.грн.
Наразі оголошено тендер. Розкриття тендерних пропозицій відбудеться 17 серпня 2017 року.
Співпраця з громадою
Встановлення велопарковок
У 2016 році затверджено рекомендації щодо облаштування велопарковок європейського зразка,
у липні розроблено рекомендації для підприємців міста щодо встановлення таких парковок біля
їх організації. У червні велоактивістами міста була подана електронна петиція щодо
облаштування велопарковок у найпотрібніших для громади місцях. Петиція була пітримана,
створена комісія в складі спеціалістів профільних відділів, громадськості, депутата. У серпні
2016 року комісія оглянула місця задля визначення точного розташування парковок.
Розроблено проектно-кошторисну документацію та 2017 року встановлено усі вісім парковок.
Міська Програма "Місто активних громадян"
Програма розроблена 2016 року під назвою "Програма муніципальної підтримки ініціатив
громадян". 2016 року було обрано 11 проектів-переможців на виділені 100 тис. грн., а у серпні
було дофінансовано ще 62 тис. грн. та реалізовано усі подані 18 ініціатив.

У 2017 році програму було вдосконалено, оновлено з назвою Програма "місто активних
громадян на 2017-2022 роки" та затверджено другим засіданням 19 сесії 7 скликання від 22
грудня 2016 рішенням №7. На 2017 рік передбачено фінансування у розмірі 200 тис. грн.
У комісію з відбору було включено представників депутатських комісії, рад мікрорайонів та
об'єднань громадян. На конкурс було подано 45 ініціатив, відібрано 12 кращих. На даний час
реалізовано дві ініціативи: "Майданчик у Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів
м.Миргорда" та "Миргород - місто еко-торбинок". Частково реалізовано ініціативу "Благоустрій
зони відпочинку "Острів" та проведення "Фестивалю юного рибалки": виконано благоустрій,
фестиваль заплановано на кінець серпня.
Громадський бюджет Миргорода
Миргород долучився до проекту "Публічні бюджети від А до Я: інформування, активізація та
залучення громадськості", який в Україні реалізує міжнародна благодійна організація "Фонд
Східна Європа" за підтримки Європейського союзу та Проекту міжнародної технічної допомоги
"Партнерство для розвитку міст" (Проект ПРОМІС) та Фундації польсько-української
співпраці ПАУСІ.
Працівниками відділу організовано:
зустріч представників управлінь, відділів міської ради, депутатів, секретарів рад
мікрорайонів з консультантами по по вправдженню Громадського бюджету;
прийом заявок від активістів міста щодо долучення до робочої групи з розробки
Громадського бюджету;
організовано засідання робочої групи за участю експерта від фундації польськоукраїнської співпраці ПАУСІ Наталії Винниченко, на якому затверджено кількісний склад
робочої групи – 24 чол., головою робочої групи обрано начальника відділу Усик Тетяну,
секретарем спеціаліста відділу Саєнко Анну;
організовано роботу по опрацюванню Положення про Громадський бюджет;
оголошено конкурс на дизайн-розробку логотипу для громадського бюджету Миргорода
та обрано переможця, якому від польсько-української фундації ПАУСІ передбачено 1 тис. грн.
винагороди;
підготовлено проект рішення, який пройшов затвердження на сесії міської ради.
Довідково: громадський або партисипативний бюджет - це інструмент прямої демократії, за
допомогою якого громадяни залучаються до формування місцевого бюджету. Мешканці
обговорюють пріоритети розвитку громади і пропонують свої проекти. Спеціалісти міської
ради оцінюють відповідність проектів вимогам законодавства. Після обговорень громада
обирає, які з проектів треба реалізувати першочергово. Обрані проекти отримають
фінансування з міського бюджету.
Основні параметри ГБ
- Загальний обсяг ГБ на відповідний бюджетний рік становить не менше 0,5% від
затвердженого розміру видатків загального фонду міського бюджету (без врахування
трансфертів з державного та інших бюджетів), що передує плановому бюджетному року.
- Автор проекту – дієздатна особа віком від 14 років, яка має ідею щодо покращення міста та
оформила її у вигляді проекту.
- Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів ГБ, повинні бути спрямовані на
розвиток міста в усіх сферах його життєдіяльності та не пов'язані з поточним утриманням
бюджетних установ.
- Термін подачі проектів: у 2017 році – 45 календарних днів з 10 липня, з 2018 року - 30
календарних днів з 15 квітня.
- Кількість проектів від одного автора не більше трьох на один рік.
- Перевірка модератором – до 3 робочих днів від подачі, потім оприлюднення.

- Попередній аналіз проекту головним розпорядником, можливість доопрацювати проект у разі
зауважень – п'ять днів від надання зауважень.
- Голосування електронне через сервіс “Громадський бюджет” або паперове у визначених
пунктах.
- Голосують громадяни віком від 14 років з підтвердженням приналежності до міста Миргорода
(місце народження, проживання, реєстрація, місце роботи, навчання, служби).
- Голосування оголошується мінімум за 7 днів до початку триває 15 днів.
- Одна особа голосує один раз за один проект та може підтримати максимум п’ять проектів.
- Результати голосування та перелік проектів оприлюднюються не пізніше п'яти робочих днів
від дня проведення підрахунку голосів.
- На підставі рейтингу готується рішення міської ради. Проекти, які будуть затверджені
рішенням Миргородської міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів міського
бюджету на наступний бюджетний рік.
Обласний бюджет участі
Положення про бюджет участі Полтавської області затверджено з метою розвитку
партнерських відносин між територіальними громадами та органами місцевого
самоврядування, запровадження інноваційних механізмів залучення громадян до співпраці в
бюджетному процесі, удосконалення громадських ініціатив, спрямованих на подолання
пріоритетних та проблемних питань діяльності територіальних громад.
Це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, спрямований на
залучення мешканців Полтавської області до участі у бюджетному процесі через подання
проектів та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти з подальшим
фінансуванням для їхньої реалізації.
До локальної групи Миргородського району включено представника відділу муніципальних
ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту міської ради. Локальна група створена для
організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо впровадження та
реалізації бюджету участі.
Проекти можуть бути спрямовані на вирішення проблем у сферах:
- енергозбереження,
- безпеки та громадського порядку,
- навколишнього середовища,
- комунального господарства,
- культури та освіти,
- спорту та туризму.
На 2018 - 2020 роки передбачено на реалізацію проектів по 2,0 млн. грн. коштів обласного
бюджету. Автором проекту може бути дієздатний громадянин України віком від 16 років, який
проживає в межах Полтавської області та подає проект для участі у конкурсі, який зібрав для
подачі проекту 30 підписів, крім власного або авторів проекту. Термін початку прийому
проектів 20 липня щороку, термін завершення прийому 20 серпня щороку. Фінансування
бюджету участі проводиться за рахунок коштів обласного бюджету та бюджету місцевих рад у
співввідношенні 50х50.
Партисипативна демократія
На початку квітня 2017 року у Києві відбулася презентація проекту «Партисипативна
демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», який впроваджує АМУ у
співпраці з Норвезькою асоціацією місцевих і регіональних влад та Норвезьким інститутом
міського і регіонального розвитку за фінансової підтримки МЗС Норвегії. Готовність
долучитися до роботи в групі по підвищенню ефективності діяльності органів місцевого
самоврядування в сфері економіки продемонструвала Миргородська міська рада, підписавши
меморандум про співпрацю.

Це дворічний проект направлений на підтримку громад на місцях, демократичних та
децентралізаційних процесів в Україні.
Дводенне друге засідання групи по підвищенню ефективності діяльності органів місцевого
самоврядування у сфері економіки відбулося на базі Миргородської міської ради, в якому взяли
участь 38 учасників з різних куточків України.
Проект впроваджуватиметься у трьох компонентах. Нині представники органів місцевого
самоврядування діляться напрацюваннями громад та обговорюють шляхи підвищення
ефективності галузей, підбивають підсумки соціологічного опитування та створюють реєстр
місцевого економічного розвитку (МЕР).
Нещодавно було проведено роботу по оцінці внеску міста в залучення інвестицій. Об'єктом
дослідження стали потенційні і діючі інвестори, керівники підприємств.
У вересні 2017 року учасники представлять розроблені на основі аналізу плани підвищення
ефективності для кожного міста.
Проект міжнародної технічної допомоги
"Партнерство для розвитку міст" (ПРОМІС)
На черговому засіданні робочої групи з програмування проектних ідей до Плану реалізації
Стратегії сталого розвитку субрегіону "Миргород" відділом муніципальних ініціатив,
інвестицій та енергоменеджменту було запропоновано для розгляду 17 розроблених ініціатив,
що стосуються сфери енергоефективності та енергозбереження, інвестиційної спроможності та
потенціалу субрегіону, екологічно чистого транспорту, формування екобезпечного простору,
покращення системи управління субрегіону.
Програма підтримки інвестиційної діяльності,
зміцнення іміджу та розвитку співробітництва
Відділом розроблена Цільова програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та
розвитку співробітництва м. Миргорода на 2017 – 2021 роки. Програма направлена на
формування позитивного іміджу міста, розвитку відносин з містами-побратимами. Протягом дії
програми було розроблено та виготовлено сувенірну та іміджеву продукцію з символікою
Миргорода, забезпечено прийом делегацій інших міст та держав. На Дні сталої енергії 22
червня 2017 року для вихованців Центру еколого-натуралістичної творчості проведено майстерклас з пошиття еко-рюкзачків із нанесенням малюнку екологічної тематики з написом "Я
люблю Миргород".
Співробітництво з містами-побратимами
Місто Миргород продовжує зміцнювати відносини з містами-побратимами, тримаючи статус
мирного та дружнього міста. Так, на даний час місто має три українських міста-побратима:
Новорад-Волинський на Житомирщині, з котрим підписано Угоду про продовження співпраці у
вересні 2016 року, Хмільник з Вінничини, Обухів з Київщини.
Культурні та економічні зв’язки миргородці підтримують з містами інших країн: Барбі
(Німеччина), Маарду (Естонія), Згожелець (Польща), Рєчіця (Білорусь), Горна Оряховиця
(Болгарія), Єкабпілс (Латвія) та Мцхета (Грузія).
Організація заходів
Основою формування позитивного іміджу міста є комунікаційні заходи, що дозволяють
продемонструвати відкритість міста для контактів. Необхідність обміну досвідом,
представлення міста гостям як сучасного та перспективного сприяє отриманню позитивних

наслідків і напрацювань у різних сферах, які існують у місті. Протягом року працівниками
відділу було організовано проведення таких заходів:
1.
Європейський тиждень мобільності.
У всьому світі відзначається 16-22 вересня. В рамках тижня організовано проведення трьох
семінарів з енергоефективності та енергозбереження. На семінарі "Енергоефективних заходів у
муніципальній сфері" були розглянуті питання ефективного використання енергоресурсів
бюджетними установами міста, проведений аналіз роботи закладів в інформаційній системі
енергомоніторингу ФІАТУ. З метою запобігання помилок у роботі з ІСЕ з завідуючими
енергетичним господарством закладів проведено практичні заняття.
Для голів ОСББ було проведено семінар під назвою "ОСББ – рушійна сила з впровадження
енергоефективних заходів у житловому секторі".
Для вело активістів спільно з відділами культури та спорту організовано велодень, який
включив в себе велопробіг вулицями міста, марш-парад креативних дитячих візочків, дитячі
велозмагання та змагання для учасників велопробігу.
На Центральній площі міста організовано презентацію енергоефективних заходів та ПДСЕР.
2.
Європейський тиждень сталої енергії.
В рамках Європейського тижня сталої енергії, який проходив з 19 по 25 червня 2017 року було
проведено майстер-клас з пошиття та розфарбування еко-рюкзаків для дітей 12-14 років. Для
співвласників багатоквартирних будинків, зокрема ОСББ було проведено два заходи щодо
сучасних підходів по підвищенню масової свідомості в питаннях енергозбереження та
енергоефективності для ОСББ за участю Національного експерта в Україні проекту ЄС "Угода
мерів – Схід" Оксани Кисіль та секторального менеджеру з енергоефективності ЄС в Україні
Ольги Бороданкової.
У центрі міста 24 червня відбувся жіночій велопарад "Квітковий велорай", в якому взяли участь
більше півсотні миргородських велокрасунь. Спонсорами заходу виступили приватні
підприємці міста.
3.
Туристичний проект "Вишиваний шлях".
Миргород уже вдруге приймав всеукраїнський туристичний проект "Вишиваний шлях". Цього
року двоє молодих блогерів завітали до міста 15 червня 2017 року. Працівниками відділу
спільно з відділом культури було організовано насичено програму містом та околицями,
пересування, харчування та проживання гостей. Головна мета заходу – розповісти якомога
більшому колу сучасної молоді про туристичні принади нашого міста та заохотити їх приїздити
до Миргорода на відпочинок.
Участь у заходах.
Загалом, відділом було взято участь у 29 виїзних заходах у період з липня 2016 по липень 2017
року. З них 9 - це презентації досвіду міста по залученню інвестицій, 20 – семінари, наради та
навчання по напрямках, що стосуються роботи відділу. Усього у відділі протягом звітного
періоду було 29 відряджень на 38 днів. Підготовано 28 рішень сесій міської ради, три рішення
виконавчого комітету, 10 розпоряджень міського голови. Надано відповіді на 266 контрольних
листів.
Відділом організовано 19 заходів, що проходили у Миргородській міській раді.

Інформування громади
Відділ висвітлює проекти, що впроваджуються ним, мають свої підрозділи на сайті міста у
розділі "Проекти міста". Також окремо винесений розділ "Громадський бюджет". Інформація по
розділам своєчасно оновлюється, висвітлюються усі етапи впровадження, публікуються відгуки
учасників проектів від громади.
Загальні обсяги фінансування проектів у ІІ півріччі 2016 - І півріччі 2017.
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Начальник відділу муніципальних ініціатив,
інвестицій та енергоменеджменту

Усик Т.Д.

Погоджено
заступник міського голови

Павленко С.В.

