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Стратегія сталого розвитку Миргородського 
субрегіону на період 2018-2020 роки 

На стратегію подано 15 проєктів, виконання 10 
проєктів покладених на ВМІІЕ. У лютому 2019 
подано звіт з виконання плану заходів Стратегії  





Досягнення міста у сферах енергомоніторингу, екології, 
залучення національних та міжнародних інвестицій та 
менеджменту проєктів у 2019 році визнані: 

- німецьким товариством з міжнародного  
співробітництва GIZ; 
- відзнакою «Екологічно відповідальне  
місто» на  Kyiv Smart City Forum 2019;  
- Асоціацією відкритих міст; 
- Міністерством розвитку громад та територій 
України – нагородою «За внесок у розвиток 
інноваційної освіти в Україні»; 
- Посольством Литовської Республіки в Україні. 

Визнання партнерів 
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Енергомоніторинг ведеться 
онлайн з 2012 року.  
У 10 установах із 33 
започатковано автоматичну 
передачу даних. Програмне 
забезпечення дає можливість 
отримувати показники кожні 
10 хв.  



Навчання завгоспів 
Навчання завгоспів та відповідальних осіб з користування 
системою онлайн моніторингу та первинного аналізу даних у 
системі проводиться щорічно.  



Енергоефективні заходи 

Відділ щороку збирає та 
систематизує плани ЕЕ заходів 
на наступний рік та протягом 
року відстежує їх виконання.  
 
Протягом року у 6 установах 
виконано енергоаудити та 
виготовлено енергетичні 
сертифікати. 
 



Енергоефективні заходи 

У 10 закладах модернізовано вузли 
обліку з підключенням до системи 
автоматичного онлайн-моніторингу. 
У 4 закладах замінено вікна та двері. 
У 3 закладах налаштовано індивідуальні 
теплові пункти. 
У 2 закладах замінено систему опалення 
та електромережу. 

Заміна системи опалення. 
НВК «Гелікон» 



Споживання енергоносіїв 
Зміна лімітів споживання енергоносіїв 













Оплата енергоносіїв 
      2018 рік                             ˂19%                   2019 рік 
11,0 млн. грн.                                      13,1 млн. грн.                



Угода мерів 
Участь у семінарах та вебінарах, організація та 
проведення заходів у Миргороді 





Щомісячній та щорічні 
описові, фінансові та 
комунікаційні звіти 



Інформаційна кампанія є 
обов’язковою умовою 
отримання грантових 
коштів та контролюється 
комунікаційними 
експертами Євросоюзу та 
команди підтримки. 



- у ДНЗ №10 виготовлено ПКД; 
- встановлено і налаштовано 
обладнання для автоматичної 
передачі показників; 
- Виготовлено ТЕО і ПКД по котельні  
та тепломережам; 
- Проводиться інформаційна 
кампанія; 
- Щотижневі наради та звіти різних 
форм. 



ОСББ 
Програма підтримки 

об’єднань співвласників 
багатоквартирних 

будинків на 2019-2022 
роки. Конкурс для ОСББ 

– MO.GE.DI.CO 

Цільова програма 
відшкодування частини 

суми кредиту для ОСББ на 
стимулювання 
впровадження 

енергоефективних заходів 
на 2019-2022 роки 

1 млн.грн 

2 млн.грн ОСББ Миргорода 



ОСББ 
ОСББ «Хорол» скористалося теплим кредитом та 
отримало відшкодування частини тіла кредиту   
у сумі 162,05 тис. грн або 22,7% 



NEFCO 

Покажчик 
Одиниця 

вимірювання 

Перед-
проектна 
ситуація 

Очікувана 
після-

проектна 
ситуація 

Факт за 
2019 рік 

Обсяги постачання 
теплової енергії 

МВт год/рік 10 865 7 792 5979 

Газ 1000м3/рік 1 137 815 741 

Електроенергія 
(зменшення 
споживання) 

МВт год/рік 204 142 66 

Вода 
кубометрів 
на рік 

615 95 129 

Екологічна звітність 



ЕСКО у ЗОШ №9 
До початку опалювального сезону  2018-2019 встановлено ІТП з 
автоматичним погодозалежним регулюванням, підписано договір 
на обслуговування. 
Вартість робіт за аукціоном – 496,765  тис.грн. 
Очікувана економія тепла – 21,8%, фактична за 2019 рік – 32%. 



«Енероефективність у громадах ІІ» 

Миргород є ментором для 5 міст-учасників другої фази Проекту.  
Проведено семінари, постійно консультуємо міста-учасники. 



«Енероефективність у громадах ІІ» 

Виграно у трьох конкурсах: енергоаудит музичної школи; розробку 
ПКД по реконструкції гімназії; енергоаудит, сертифікат та проєкт 
реконструкції ДНЗ №2 «Оленка» 



«Енергоефективність у громадах ІІ» 

Заходи Виконання Вартість 

Навчання енергоменеджерів, завгоспів, кращі 
практики 

Виконано - 

Енергоаудит будівлі Миргородської дитячої музичної 
школи ім.А.П.Коломійця, енергетичний сертифікат 

Виконано 16 тис.грн 

Розробка ПКД з отриманням висновку державної 
будівельної експертизи "Реконструкція будівлі 
Миргородської гімназії імені Т.Г.Шевченка по 
вул.Гоголя, 90, м.Миргород Полтавської області" 

Підготовка до 
підписання 
договору 

260 тис.грн 

Енергоаудит , енергосертифікат, ПКД з проходженням 
Державної будівельної експертизи «Реконструкція 
будівлі дошкільного навчального закладу № 2 
"Оленка" ясла-садок комбінованого типу по вул. 
Гоголя, 86,  м.Миргород Полтавської області» 

Визначення 
виконавця 

366 тис.грн 



в частині створення Центрів надання адміністративних послуг 

 

За рахунок коштів міжнародної технічної допомоги 
для Миргородського ЦНАП придбано офісні меблі, 
програмне забезпечення, комп'ютерну техніку, 
інформаційні матеріали на загальну суму  

252,105 тис.грн. 
 
 



НКПВУ: Реконструкція ЦЕВ 

Проєкт "Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. 
Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл." обрано до виконання у рамках 
НКПВУ. Вартість - 27,9 млн.грн, кошти НКПВУ – 19,4 млн.грн, кошти міського 
бюджету – 8,5 млн.грн. 



НКПВУ: Реконструкція ЗОШ №1 

Проєкт "Реконструкція старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв по вул. 
Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області" обрано до виконання у 
рамках НКПВУ. Вартість - 27,3 млн.грн, кошти НКПВУ – 21,9 млн.грн, кошти 
міського бюджету – 5,4 млн.грн. 



НКПВУ: Досвід 

Перше місто з ІІІ та ІV пулів, що 
розробило План соціального 
менеджменту. 
 
Реконструкція школи мистецтв - 
перший із усіх проєктів IV пулу отримав 
погодження договору підряду від ЄІБ. 
 
Завдяки досягненням Миргород одне з 
шести міст, що передавало свій досвід 
іншим містам-учасникам Програми.  



Державний фонд регіонального розвитку 
Подано п'ять проектів до участі у 
конкурсі проектів ДФРР.  
 

Найвище місце у рейтингу – 7 – отримав 
проект «Будівництво велосипедних 
доріжок по вулиці Гоголя в місті 
Миргороді Полтавської області 
(коригування)» вартістю 6 253,4 тис.грн, 
з них коштів ДФРР 5 002,7 тис.грн. 
 

Проект «Реконструкція 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№9 по вул. Перемоги, 11 у м. Миргород 
Полтавської області» вартістю 8 065,9 
тис.грн, з них коштів ДФРР 6 452,7 
тис.грн, має 12 місце в рейтингу.  



Обласний конкурс:  
підготовка, виграш, виконання та звітування 

«Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у 
м.Миргород Полтавської області» мав три складові: 
- електронні щоденники та журнали в ЗОШ №3 та ЗОШ №7; 
- вуличні камери відеонагляду з підключенням до системи «Безпечне місто»; 
- створення фотопанорам міста та онлайн екскурсії. 
Фінансування: обласний бюджет - 600 тис. грн., міський бюджет - 600 тис. грн.  



Віртуальна прогулянка містом 

Вулиці міста та історично-культурні місця 
відзнято Google Streetview, віртуальний 
маршрут розміщено на Google maps. 



Безпека у навчальних закладах 
Встановлено вуличні камери відеонагляду в усіх дитячих 
садках, школах та в Центрі естетичного виховання.  



Електронний щоденник «Моя школа» 
У травні 2019 року перші дві школи почали використовувати програму. 
2020: «Електронний документообіг у навчальних закладах 
м.Миргород». Обласний бюджет – 600 тис.грн, Міський бюджет – 600 
тис.грн 



Місто активних громадян (МАГ) 
З 2016 по 2019 роки: 

- подано 116 ініціатив на 2,3 млн.грн  
- залучено 3 тис. миргородців 
- реалізовано 58 ініціатив на 1 040 тис.грн 
- кошти міського бюджету – 828 тис.грн 
- кошти громади – 203 тис.грн 
- кошти спонсорів – 9 тис.грн 



Заходи МАГ 
Щороку під час подачі ініціатив проводяться навчання,  
надаються індивідуальні консультації авторам.  
Після відбору організовується нагородження переможців,  
надаються роз’яснення щодо подальших кроків.  
Після виконання збираються та опрацьовуються звіти авторів. 

Літні кіноперегляди просто неба 

Простір вільного розвитку літніх людей 



Заходи МАГ 
У 2019 році: 

- подано 25 ініціатив на 523,5 тис.грн  
- зібрано 541 підпис 
- реалізовано 16 ініціатив на 304,6 тис.грн 

Клітки для післяопераційної перетримки 

Спортивне свято  
в Миргороді 



На 2020 заплановано 280 тис.грн 
 
Подано заявок до КК: 44 
Подано ініціатив: 33 
Зібрано підписів підтримки: 717 
Загальна вартість поданих ініціатив: 705,4 тис.грн 
Переможців: 16  

МАГ 2020 



Громадський бюджет м.Миргорода 
Малі Великі 

Вартість проекту, 
грн. 

20 000 –  
100 000 

Від 100 000 

Вартість, % 
загальної суми. 

40 60 

Підписи 20 40 



Громадський бюджет 

2017 2018 2019 2020 

Сума, грн. 750 000 925 000 1 100 000 1 250 000 

Подано 24 17 14 15.04-
14.05.2020 

На голосування 20 11 13 Вересень 
2020 

Проголосувало 3 300 1 803 1 262 

Переможці 2 7 8 

Виконано 1 6 - 



Громадський бюджет. Переможці 2019 
Малі Великі 

4. Лабораторія майбутнього  

3. Своєчасна безкоштовна 
діагностика захворювань – 

врятоване життя! 

10. Створення сучасного молодіжного 
центру в м. Миргород 

13. «Тренажерний майданчик у 
мікрорайоні «Мінзаводський» 

14. Оновлення спортивного майданчику 
"Екстрим" 

1. Встановлення переносного паркового 
арт-об'єкту "Я люблю Миргород" 

6. QR-код як історина візитівка міста 

12. Вело-СТО 

Подавай та обирай! 



Всеукраїнський громадський бюджет 

Подано проєкт «Будівництво велосипедних доріжок по вулиці 
Гоголя в місті Миргороді Полтавської області» на ВГБ.  
Зібрано 826 голосів 



Шкільний бюджет участі  
Полтавської області 

Допомога колективу гімназії в підготовці 
проєкту «Відкритий освітній простір для 
навчання, розвитку та натхнення в 
Миргородській гімназії імені Т.Г. Шевченка, 
м. Миргород», агітація під час голосування 



Програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення 
іміджу та розвитку співробітництва м.Миргорода  

- Прийом делегацій з інших міст; 
- Проведення заходів до Дня міста; 
- Відзначено найкращих голів будинкових та вуличних  комітетів; 
- Інші заходи. 



Заходи 

Проведено три тематичні 
велодні та один різдвяний 
велозабіг. Участь у велозаходах 
узяли 1500 мешканців. 



Заходи 
Проведено заходи для ОСББ, Європейський тиждень сталої 
енергії, Дні енергії, Європейський тиждень мобільності. Участь у 
заходах узяли 2 000 мешканців. 

Депутати міської ради, що підтримують велорух 



HOUSES 
Проведено сім семінарів з енергоефективності для ОСББ,  
Організовано участь у обласних заходах HOUSES. 



Фонд енергоефективності 
Проведено серію заходів за участі регіонального представника 
Фонду енергоефективності  та  IFC - International Finance 
Corporation щодо участі ОСББ міста в програмі «Енергодім». 



Статистика 

Участь у заходах Проектна діяльність 

29 відряджень 110 статей 

19 вебінарів 15 сесійних рішень 

56 скайпнарад 156 контрольних листів 

21 захід у Миргороді 10 звітів з реалізації проєктів 
Стратегії субрегіону 

2019 року відділ управляв проектами  
загальною вартістю 171 млн. грн, 

подав грантових заявок на суму 205 млн.грн 



mirgorodinvest@gmail.com 

Сторінка відділу на Фейсбуці 
www.facebook.com/VMIIEMyrhorod 

вул. Незалежності, 17, каб.8 
тел. 05355-53321 


