Про підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку міста за
І півріччя 2014 року
ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2014 РОКУ
В складних загальноекономічних умовах, що склалися останнім часом, завдяки
щоденній клопіткій роботі по виконанню міського бюджету, зусилля влади міста, керівників
підприємств, організацій і установ у звітному періоді були спрямовані на забезпечення
виконання програми економічного і соціального розвитку міста щодо вирішення комплексу
питань, пов’язаних зі стабілізацією економіки та соціальним захистом населення.
ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА
У порівнянні з минулими роками в місті залишалась незмінною структурна
спеціалізація виробництва.
На сьогоднішній день структура реалізації промислової продукції за видами
діяльності виглядає наступним чином:
харчова та переробна промисловість – 81,6 %;
машинобудування – 7,5 %;
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води - 5,7 %;
виробництво пластмасових виробів - 4,3 %;
деревообробна промисловість - 0,7 %;
поліграфія - 0,2 %.

Структура реалізації промислової продукції у І півріччі
2013 року по м. Миргороду за видами діяльності
Машинобудування
(7,5 %)
Виробництво та
розподілення
електроенергії, газу
та води (5,7 %)
Харчова та
переробна
промисловість
(81,6%)

Виробництво
пластмасових
виробів (4,3 %)
Деревообробна
промисловість
(0,7 %)
Поліграфія (0,2 %)

Обсяги реалізації промислової продукції у відпускних цінах за 5 місяців 2014 року
склали 201743,3 тис. грн., що на 25,0 % менше ніж у відповідному періоді 2013 року.
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З метою організації координаційної роботи по забезпеченню фінансовостабільної господарської діяльності суб’єктів господарювання міста в напрямку підвищення
її ефективності, забезпечення відповідного рівня контрольованості за фінансовим станом
господарюючих суб’єктів, запроваджено систему проведення засідань комісії з питань
підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 46,2 %
за січень-березень 2014 року отримано 24,0 млн. грн. Збитково спрацювали 53,8 %
підприємств, якими отримано 4,7 млн. грн. збитків.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
Рішенням дев’ятнадцятої сесії Миргородської міської ради шостого скликання
затверджено Цільову програму підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та
розвитку міжнародного співробітництва м. Миргорода на 2012 – 2016 роки.
Програма передбачає досягнення таких основних цілей:
- поліпшення інвестиційного іміджу міста;
- покращення умов для залучення інвестицій;
- вдосконалення системи інвестиційного супроводу;
- реалізація пріоритетних інфраструктурних проектів;
- стимулювання суттєвого збільшення обсягів інвестицій;
- налагодження ефективного співробітництва з іноземними державами.
Одним із найважливіших показників економічного розвитку території є тенденції
вкладень інвестицій в основний капітал. За оперативними даними обсяг інвестицій у
основний капітал у І півріччі 2014 року склав 29143,3 тис. грн., що менше аналогічного
показника 2013 року на 1494,1 тис. грн. або 4,9%.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.07.2014 року становив 5,1
млн. дол. США (на рівні показника минулого року).

У структурі інвестицій в основний капітал переважали власні кошти підприємств –
70,9%, кошти населення – 9,9%, кошти бюджетів усіх рівнів склали – 18,3%, інші джерела –
0,9%. Спостерігається зниження частки населення та бюджету у загальній долі інвестицій.

У І півріччі 2014 року за
рахунок
коштів
приватних
інвесторів продовжилася реалізація
таких проектів:
• будівництво санаторію по
вул. Ігнатенка, 6 (ПП Гургула З.П.);
• будівництво
торгового
центру за адресою: вул. Гоголя, 147
З
метою
активізації
економічного розвитку визначено
перелік потенційно привабливих
для інвесторів земельних ділянок.
Інформація про земельні ділянки
розміщено на офіційному сайті
міської ради:
Створено ряд інвестиційних
пропозицій по вільним ділянкам, які
поширюються серед потенційних
інвесторів.

Активна робота проводилась з пошуку інвесторів та створенню інвестиційних проектів.
Особливу увагу міська влада приділяє участі у міжнародних проектах і програмах.
Миргород учасник проектів:
Проект «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород»;
Проект GIZ «Енергоефективність у будівлях»;
Проект Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого
самоврядування в Україні»;
Проект «Малі міста – магніт для інвесторів»;
Проект «НЕФКО»;
Проект «DEMO-Україна»;
Проект «Угода мерів Схід – фінансова оцінка проектів з енергозбереження»;
Проект «Рівний доступ до адміністративних послуг»;
Проект «Доступ до публічної інформації у малих містах».
Подано заявку на проекту Європейської комісії SUDeP, що направлений на
фінансування заходів, передбачених Угодою Мерів. На розгляд Єврокомісії поданий варіант
енергоефективної санації одного із садочків міста.
Триває співробітництво із містами-побратимами. Навесні 2014 року делегація м.
Миргорода на запрошення адміністрації міста Речіца (Білорусь) взяла участь в Х
економічному форумі в м. Гомелі.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Триває реалізація пілотного проекту «Енергоефективна реновація дошкільного
навчального закладу № 5 «Сонечко», ініційований Миргородською міською радою та
підтриманий німецьким проектом GIZ «Енергоефективність у будівлях».
У 2012 році в дитячому садочку були замінені вікна та двері на енергоефективні з
подвійним склопакетом, заповнений аргоном та енергозберігаючими стеклами. На початку
2013 року закінчена розробка проектно-кошторисної документації за участю німецьких
фахівців, проведена експертиза на відповідність її українським нормам та нормативам.
Роботи були профінансовано за рахунок коштів проекту GIZ на загальну суму 300,0 тис.
грн. За рахунок міського бюджету у 2013 році проведено утеплення фасаду будівлі
мінераловатними плитами 150 мм. На ці цілі спрямовано коштів у сумі 319,7 тис. грн.
У 2014 році продовжилися роботи по надбудові шатрового даху над будівлею. Вже
проведено робіт на суму 208,1 тис. грн. Крім того, за рахунок коштів проекту GIZ
«Енергоефективність у громадах» було здійснено реконструкцію системи гарячого
водопостачання закладу. Встановлено бак-акумулятор на 300 л, що підігріваються завдяки
40-ка вакуумних трубкам. Загальна вартість проекту – 120,0 тис. грн.
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За рахунок кредитних коштів НЕФКО проводиться реалізація проекту «Підвищення
енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Миргород» – Гімназії ім. Т.Г.
Шевченка та НВК "Гелікон". Проектом передбачено заміна дерев’яних вікон на
енергоефективні, відновлення теплової ізоляції трубопроводів, встановлення тепловідбивних
екранів, автоматичних регуляторів подачі теплової енергії, заміна ламп розжарювання.
Загальна вартість проекту – 1666,1 тис. грн., з яких 1253,1 тис. грн. (75,2%) – кошти
НЕФКО. Термін окупності – 5 років, відсоткова ставка – 3% річних. Місто вже залучило
кредитні кошти в сумі 108500 євро або 1217,4 тис. грн., які використовуються на роботи з
підвищення енергоефективності 2-х будівель бюджетних установ. Обсяги та умови
запозичень були погоджені Міністерством Фінансів України, а кредитні договори
зареєстровані Національним Банком України у встановленому законом порядку.
Станом на звітну дату виконання проекту складає 72,8%. Залишилися роботи по
встановленні ІТП та заміні ламп. Освоєно коштів у сумі 1352,1 тис. грн. (кредитні кошти та

співфінансування за рахунок бюджету розвитку міського бюджету). Плановий термін
завершення проекту – серпень 2014 року.
Розроблено енергоаудит, техніко-економічне обґрунтування та бізнес-план щодо
залучення кредиту НЕФКО на проект «Зовнішнє освітлення м. Миргород». Вже одержана
кредитна пропозиція від НЕФКО, затверджено рішення сесії Миргородської міської ради про
граничну суму запозичення та розпочата процедура отримання погодження обсягів та умов
запозичення Міністерством Фінансів України та укладання угоди. Загальна вартість проекту
913382 грн., з яких кошти НЕФКО – 824744 грн., кошти міського бюджету – 91638 грн.
Проектом передбачено технічне переоснащення мережі зовнішнього освітлення із
встановленням 568 світильників покращеної оптики із натрієвими лампами високого тиску
ДНаТ-100. Термін окупності проекту – 5,1 рік. У якості пілотної частини проекту отримано
попередню згоду від GIZ щодо встановлення 10 сонячних модулів із LED-лампами. Також, в
рамках цього проекту планується використати 50,0 тис. грн. з обласного бюджету,
одержаних по проекту «Миргороду – комфортне та ощадне вуличне освітлення».
Триває реалізація проекту агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Місцеві
альтернативні енергетичні рішення в м. Миргороді» для міста та Полтавської області.
Запропонований. Проект має суттєве значення в якості пілотного проекту для міста та
Миргородського району, де з’являється можливість започаткування
нового виду
господарської діяльності – постачання місцевих видів палива на комбіноване виробництво
електроенергії та тепла. Зазначений Проект наддасть можливість сільськім громадам та
районним містам області, на прикладі Миргородського району, започаткувати системний
підхід до сталого переходу на місцеві види палива замість існуючого природного газу.
Вже передбачено співфінансування проекту із міського (200,0 тис. грн.) та обласного
(300,0 тис. грн.) бюджетів. У Миргородській міський раді створено Ресурсно-логістичний
центр розвитку біоенергетики. За рахунок проекту було закуплено обладнання, меблі та
здійснено ремонт приміщення на загальну суму 42,3 тис. грн.
На даному етапі проводиться розробка проектно-кошторисної документації,
оголошено тендерні процедури на придбання обладнання ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго».
Паралельно йде робота над створення логістичного ланцюга постачання палива: для КП
«Спецкомунтранс» буде придбано за рахунок проекту відповідну техніку та створено
постійний склад зберігання палива.
Продовжує втілення низки заходів ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» для зниження
споживання газу в 2014-2015 опалювальному періоді на 10%. Зокрема заплановано та
тривають роботи по декільком напрямам: постійний контроль, обслуговування мереж та
обладнання та заміна застарілого обладнання. Постійний контроль направлений на
додержання роботи котлоагрегатів, виявлення та усунення мережних поривів, повірку вузлів
обліку спожитого газу та теплової енергії, підключення навантаження по ГВП котельні по
вул.. Прорізній. 4 до мереж котельні по вул. Старосвітська, 17 в між опалювальний період.
Обслуговування мереж та обладнання направлене на вчасний технічний огляд та
обслуговування котлоагрегатів, огляд та ремонт ізоляції теплових мереж, гідравлічні
випробування теплових мереж. Заміна застарілого обладнання направлена на заміну
обладнання, що вийшло з ладу та з метою збільшення ККД котлоагрегатів та пальників.

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ МІСЬКОЇ РАДИ
Активний моніторинг життєдіяльності міста
населення має можливість здійснювати шляхом
відвідання офіційного сайту Миргородської
міської ради. За перше півріччя 2014 року тут було
розміщено 510 статей, 89 інформаційних
оголошень, 116 відеосюжетів, 75 радіоновин та
більше 500 фото про події у суспільнополітичному житті міста.

ВІДКРИТЕ МІСТО
9
липня
місто
Миргород долучилося до
проекту "Відкрите місто".
Інтерактивна
платформа дає мешканцям
можливість
вирішити
важливу
громадську
проблему, звернувшись до
відповідального
за
прийняття
рішення
чиновника у міській раді.
Інструментарій платформи
дозволяє
описати
проблему, відмітити її на
карті
та
сформувати
електронне повідомлення.
Платформа
передбачає
можливість перевірити, в
якому статусі знаходиться Ваш запит: прийнятий до розгляду, вирішений чи не вирішений (з
позначенням причини). Цей ресурс наблизить владу до громадян та створить дієвий механізм
їх взаємодії у вирішенні найбільш гострих місцевих проблем у сфері ЖКГ, благоустрою,
утримання територій та інших питань. Головною відмінністю ресурсу є його тісна взаємодія
з органами місцевої влади, що забезпечить результат.
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
У відповідності до «Програми благоустрою міста Миргорода на 2012-2016 роки»
сорок першою сесією Миргородської міської ради шостого скликання від 31 січня 2014
року затверджений перелік об’єктів на 2014 рік по ремонту дорожньо-мостового
господарства м. Миргорода.
В 2014 році
місту Миргороду
надана субвенція з державного бюджету на
будівництво, реконструкцію та ремонт вулиць і доріг комунальної власності в сумі
1564,2тис. грн., в т.ч. на поточний ремонт доріг в місті в сумі 470,3 тис. грн. За рахунок цих
коштів виконані роботи з поточного ремонту на вулицях Гоголя, Шишацькій, Вокзальній,
Багачанській, Мінзаводській, Мічуріна, Петрівській. З капітального ремонту за рахунок
коштів державної субвенції виконані роботи на вулиці Почапці та частково на вулиці
Воскресінській.
Також місту виділені кошти субвенції
з державного бюджету обласному бюджету
на поточний ремонт доріг в сумі 71,1 тис.
грн. та капітальний ремонт доріг в сумі
151,0 тис. грн. За ці кошти виконані роботи
з поточного ремонту доріг на вулицях
Козацькій, Озерній, Тичини, Харківка .
З поточного ремонту
доріг з
асфальтобетонним покриттям виконані
роботи
на вулицях Старосвітській,
Свидницького, Незалежності, Кашинського,
Спартаківській, Слави та інших . На дорогах
з щебеневим покриттям виконувались роботи з грейдерування та підсипки щебенем на
вулицях Мельченка, Шовкопрядній, Дружби, Марусиченка, Микиші, В.Василевської,
Колгоспній, Раскової, Вокзальній, Новопрорізній, Байрацькій та інших .

Всього за І півріччя 2014 року виконані роботи з поточного ремонту доріг з
асфальтобетонним покриттям на площі 1881 м2 та використано коштів в сумі 417,8 тис. грн.
з 855,0 тис. грн. запланованих на поточний рік .
За кошти міського бюджету в місті виконувались роботи з капітального ремонту
доріг та тротуарів. Були виконані роботи на площі 4593,4 м2 та використано 891,2 тис. грн.
коштів міського бюджету з запланованих 1881,45 тис. грн. Роботи були виконані на дорогах
по вул. Луговій, Гетьманській, Стаднянській, на перехресті Гоголя та С.Васильченка,
тротуарах по вулицях Шишацькій, Гурамішвілі, Сорочинській, Гоголя.

Також за кошти міського бюджету виконувались роботи з капітального ремонту
внутрішньобудинкових проїздів по вул. Багачанській, 108-112, Гоголя,111-113 та Гоголя,
47/2. На ці роботи було використано 268,6 тис. грн.
На превеликий жаль робіт з ремонту дорожньо - мостового господарства в місті
можна було виконати набагато більше , але в зв’язку з затримкою фінансування виконаних
робіт по вині Управління Державної казначейської служби України виконання робіт було
призупинено. Зараз залишаються непроплаченими через УДКСУ виконані роботи більше
ніж на 80 % від загальної суми.
В 2014 році за рахунок коштів міського бюджету та спів фінансування мешканців
були виконані роботи з будівництва зовнішнього водогону по вул. Б.Хмельницького. Було
використано 10 тис. грн. бюджетних коштів та 2,5 тис. грн. мешканців .
«Міською програмою капітального ремонту житлового фонду комунальної власності
та ОСББ м. Миргород на 2014 - 2015 роки», яка затверджена 41 сесією шостого скликання
міської ради 31 січня 2014 року було передбачено 3,0 млн. грн. За рахунок виділених
коштів виконано роботи на загальну суму 1220,0 тис. грн.:
- по капітальному ремонту покрівель житлових будинків по вул. Спартаківська,17,
Наріжного,Гоголя, 162, 115, Миргородських дивізій, 14, Багачанська, 48.
Тривають роботи (отримані аванси) по житлових будинків вул.. Гоголя, 103, 137/2, вул..
Багачанська,112. Обсяг виконаних робіт склав 1048,6 тис. грн..
- капітальному ремонту електромереж ж/б по вул. Вовка, 80/30 на суму 25,0 тис. грн.;
- капітальному ремонту тепломережі з заміною теплообмінника в житлових будинках по
вул. Незалежності, 29/14 ОСББ «Хорол» (проектні роботи) – 3,1 тис. грн.;
- капітальному ремонту ліфтів житлових будинків по вул. Д. Апостола, 4 (п.2), 6-А (п.
1,3), Гоголя, 139 (п.1), Багачанська, 110 (п.1,4) – 13,6 тис. грн.
- експертному обстеженню ліфтів житлових будинків по вул. Багачанська, 112 (п. 1-3) 12,6 тис. грн.;
- капітальному ремонту вимощення житлових будинків по вул. Багачанська,56,58
(проектні роботи) – 3,7 тис. грн.
Продовжується впровадження міської Програми поводження з побутовими
відходами на 2012-2016 роки. Роздільним збором твердих побутових відходів стовідсотково
забезпечено багатоповерхові будівлі, у приватному секторі міста продовжується
встановлення індивідуальних пластикових євроконтейнерів. Станом на 01.07.2014 р. вже
встановлено 3406 шт.

ТРАНСПОРТ
Головною метою діяльності міської
влади у сфері транспорту є забезпечення в
повному обсязі
потреби
господарського
комплексу та населення у всіх видах
транспортних
послуг,
покращення
руху
автотранспорту.
На сьогоднішній день маршрутна мережа
складається з 21 автобусних маршрутів на яких
працює 35 транспортних одиниць.
Протягом 1 півріччя цього року
проведено 2 засідання конкурсного комітету по
визначенню пасажирських перевізників на
міських маршрутах.
За результатами конкурсу на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування в м. Миргород визначено 2 переможців серед претендентів на
обслуговування автобусних маршрутів.
Постійно здійснюється контроль за дотриманням схеми та графіку руху маршрутних
транспортних засобів.
РОЗВИТОК КУРОРТНОЇ ТА ТУРИСТИЧНО – РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗЕЙ
За І півріччя 2014 року обсяг реалізації санаторно – курортних послуг склав
72,3млн.грн., що на 27,7% більше відповідного періоду 2013 року.
Обсяг реалізації санаторно - куротних послуг по місту
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В санаторіях міста оздоровилося 16,2 тис. чоловік, що на 5,8 % менше ніж за І
півріччя 2013 року.

Кількість відпочиваючих в санаторіях міста
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Продовжується робота по розробці Державної цільової програми "Соціальноекономічний розвиток природних територій курорту державного значення м. Миргорода
Полтавської області на 2013-2017 роки". 15 травня 2013 року Головою Полтавської
облдержадміністрації О.В. Удовіченком підписано розпорядження № 209 «Про ініціювання
розробки Державної цільової програми «Соціально-економічний розвиток природних
територій курорту державного значення м. Миргорода Полтавської області на 2013-2017
роки». Проект Програми направлено для погодження у зацікавлені міністерства та
відомства.
Туристична інфраструктура нашого міста нараховує 54 заклади туристичнорекреаційного та оздоровчого призначення, з них 4 готелі та аналогічних засобів
тимчасового розміщення, 8 санаторіїв.
На теренах міста працюють 3 туроператори, які пропонують бажаючим зарубіжний
туризм та внутрішній туризм, екскурсії по місту, Миргородському району та у межах
України.
Туристичною компанією «Мир-тур» обслуговувалося 87 осіб. Послугами ПрАТ
«Полтаватурист» скористались 2001 екскурсант, проведено 140 екскурсій. ТОВ «Курорт»
проведено 147 екскурсій для 2781 особи.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА
В місті станом на 01.07. 2014 року число діючих фізичних осіб-підприємців складає –
2768, юридичних осіб - 142.
Загалом, у сфері малого підприємництва працює 4,2 тис. чоловік.
Частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва складає - 8,57 відсотків.
Переважний напрямок в підприємницькій діяльності міста займає торговельно –
посередницька діяльність та діяльність у сфері послуг.
В місті продовжує діяти фонд підтримки підприємництва для надання фінансовокредитної допомоги малому бізнесу, створений у 2003 році.
За період з 2004 року по 01.01.2014 року 13 представників малого бізнесу міста
отримали фінансову підтримку на загальну суму 279,0 тис. грн.
Протягом І півріччя 2014 року фінансова поворотна допомога фондом підтримки
підприємництва м. Миргорода не надавалась. Із Регіонального фонду підтримки
підприємництва профінансовано бізнес – план на тему "Створення олійниці продуктивністю
600 кг/год в м. Миргороді" п/п Руденка Р.Ю. Загальна інвестиційна вартість олійниці складає
260 тисяч гривень. Внесок підприємця - 140 тис. грн., решта - співфінансування Полтавського
Фонду підтримки підприємництва.
Проведено 2 засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва із
наступним порядком денним:
 Обговорення бізнес-плану приватного підприємця Руденка Р.Ю. "Створення
олійниці продуктивністю 600 кг/год. в м. Миргороді
 Обговорення обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива
в об’єктах роздрібної торгівлі м. Миргорода.
Постійно проводиться робота по підтримці та сприянню розвитку малого
підприємництва
в м. Миргороді.
Протягом звітного періоду Миргородським центром зайнятості було проведено:

10семінарів на тему: "Як розпочати свій бізнес" для 95 осіб,


7 семінарів "Від бізнес-ідеї до власної справи" для 72 осіб,



8 семінарів з питань організації зеленого туризму для 100 осіб.

Для розміщення у засобах масової інформації та мережі Інтернет в рубриці
"Податкова інформує" протягом І півріччя 2014 року – направлено 218 інформаційних
матеріалів, повідомлень, із них: 131 - з питань роз’яснення норм податкового законодавства

та 87 – з питань діяльності органу Міндоходів. Проведено для платників податків 12сеансів
телефонного зв’язку "гаряча лінія".

ОБІГУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
Всього в місті на 1 липня 2014 року діє:
 461 стаціонарних магазинів;
 95 підприємств дрібнороздрібної мережі;
 85 підприємств ресторанного господарства;
 225 підприємств сфери послуг;
 33 аптеки та аптечних пунктів;
 8 ветаптек;
 4 магазини “Оптика”;
 14 автозаправних станцій.
Протягом ІІ кварталу 2014 року відкрито підприємство ресторанного господарства
кафе "Піца" ОLIVA", вул. Гоголя, 170Б;

Власником
магазину
"Ветеран"
(вул.Гоголя, 36) Булойчик О.М. проведено
благоустрій прилеглої до магазину території.
Протягом
звітного
періоду
продовжували оновлювати інтер’єр, змінювати
на краще зовнішній вигляд своїх підприємств
власники кафе, барів, ресторанів, магазинів.
З метою проведення заходів щодо
покращення зовнішнього вигляду підприємств
та прилеглої території, з 20 квітня по 20 серпня
2014 року було оголошено загальноміський
конкурс "На краще квіткове та світлове оформлення об’єктів торгівлі, ресторанного
господарства, сфери побутових послуг, підприємств та установ м. Миргорода".
Станом на 01. 07. 2014 року у сфері побутових послуг працює 718 чоловік. Місто
охоплено найнеобхіднішими побутовими послугами. Мережа підприємств побутового
обслуговування включає практично весь орієнтовний перелік обов’язкових видів послуг для
надання у містах. Крім цього, у місті надаються послуги, не передбачені обов’язковим
переліком (виготовлення ювелірних виробів, пункти прокату речей, прокат відеокасет і
т.д.).
Забезпеченість населення міста торговельною площею для торгівлі продовольчими
та непродовольчими товарами на 01.07. 2014 року на 1000 жителів у місті Миргороді
становить 779,3 кв. м., що вище нормативу у 2,56 рази. Забезпеченість населення

посадковими місцями в загальнодоступній мережі ресторанного господарства складає 242
% до встановленого нормативу.
Рішенням 14 сесії міської ради 6 скликання від 19 грудня 2011 року № 6 затверджено
Тимчасове положення про порядок надання в оренду окремих елементів благоустрою
комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності.
За звітний період прийнято 112 рішень виконавчого комітету та укладено 146
договорів на надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної
власності. Це в основному договори на здійснення сезонної виносної торгівлі та торгівлі
продовольчими і непродовольчими товарами, надання послуг з тимчасових споруд (кіосків,
павільйонів), від укладення яких до місцевого бюджету надійшло 184,2 тис. грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Середньомісячна заробітна плата за І квартал 2014 року становила 2649 грн., тоді
коли за відповідний період минулого року цей показник складав 2411 грн., тобто відбулося
збільшення на 9,9%.
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У сфері захисту трудових прав працівників, насамперед з оплати праці, постійно
здійснювались заходи щодо прискорення погашення заборгованості із виплати заробітної
плати.
Згідно статистичних даних станом на 1 липня 2014 року загальна сума заборгованості із
виплати заробітної плати у місті становить 2965,8 тис. грн., за червень 2014 року вона
збільшилась на 180,6 тис. грн. або на 6,5 %.
Загальна кількість підприємств, які мають статистичну заборгованість із виплати
заробітної плати, станом на 1 липня 2014 року становить 3 одиниці.
Серед економічно-активних підприємств станом на 01.07.2014 року заборгованість із
виплати заробітної плати працівникам має одне підприємство – ДП НАК «Надра України»
«Миргороднафтогазрозвідка» у розмірі 2152,0 тис. грн. Виникла вона в результаті
несвоєчасного державного фінансування. Проводиться робота по поверненню дебіторської
заборгованості, а також претензійно – позовна робота. Розроблено новий графік
погашення заборгованості із виплати заробітної плати з кінцевим терміном погашення
01.01.2015 року.
Станом на 01.07. 2014 року на підприємстві працює 48 осіб.
На виконанні
у відділі примусового виконання рішень управління державної
виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській області перебуває 23
виконавчих проваджень на суму 175,6 тис. грн.
Серед підприємств, які віднесені до категорії банкрути у місті на двох
підприємствах має місце заборгованість із виплати заробітної плати, а саме:
ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1» згідно
статистичних даних станом на 1 липня 2014 року має заборгованість із виплати заробітної
плати 707,2 тис. грн., впродовж червня 2014 року вона збільшилась на 39,7 тис. грн. або
на 5,1 %.

Адміністрацією підприємства 15 січня 2014 року розроблено новий графік погашення
заборгованості із виплати заробітної плати, у відповідності до якого планується повне
погашення зарплатного боргу до 1 січня 2015 року.
Впродовж 2014 року по ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський комбінат
хлібопродуктів № 1», виконано виконавчих проваджень на суму – 171,9 тис. грн.
Станом на 01.07. 2014 року на підприємстві працює 34 особи.
На даний час триває процедура укладення мирової угоди.
ТОВ «Миргородм’ясопром» у відповідності до статистичних даних станом на 1
липня 2014 року має заборгованість із виплати заробітної плати 106,6 тис. грн.
15 березня 2010 року щодо підприємства Господарським судом Полтавської області
порушено справу про банкрутство.
На даний період триває процедура ліквідації підприємства.
На даний час здійснюється широкий пошук покупця на об’єкти нерухомого майна,
однією з додаткових умов висувається вимога отримання коштів від покупця в сумі
необхідній для погашення зобов’язань банкрута по заборгованості із виплати заробітної
плати.
В поточному році направлено два звернення до голови правління ДАК «Хліб України»,
НАК «Надра України», Миргородської міжрайонної прокуратури з метою припинення
порушень конституційних прав найманих працівників щодо своєчасного отримання
належної винагороди за працю та знайти можливість для проведення виплати заборгованої
заробітної плати працівникам та заборгованості до соціальних фондів в повному обсязі.
Впродовж звітного періоду було направлено звернення до голів профкомів
підприємств – боржників міста з пропозицією проведення серед працівників роз’яснень
щодо права звернення до суду з позовами про стягнення належних їм сум заборгованої
заробітної плати та порядку зняття арешту з розрахункових рахунків підприємств –
боржників.
Постійно управлінням Пенсійного фонду в м. Миргороді та Миргородському районі ,
Миргородським ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області тримаються на контролі
виконання графіків погашення заборгованості по кожному підприємству - боржнику та
фізичних особах підприємцях.
З метою забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на
право своєчасного одержання винагороди за працю, щодекадно здійснюється моніторинг
стану виплати заробітної плати, що дає можливість контролювати стан погашення
зарплатних боргів та упереджувати їх виникнення.
РИНОК ПРАЦІ
Послугами служби зайнятості у 1 півріччі 2014 року скористались 2026 безробітних
громадян, з них 859 осіб - молодь до 35 років , це - 42,4 % від загальної кількості. Станом на
01 липня 2014 року в центрі зайнятості перебувало на обліку 593 особи, з них 528 мали
статус безробітного.
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Кількість вакансій, заявлених роботодавцями у 1 півріччі 2014 року становила 1445, з
них для укомплектування державною службою зайнятості - 1400 вакансій, з яких 85,6%

-

було укомплектовано. На 1 липня 2014 року кількість вільних робочих місць становила 48, у
порівнянні з відповідною датою минулого року зросла на 33,3%.
За сприяння державної служби зайнятості у І півріччі 2014 року:
отримали роботу - 1218 осіб (минулий рік - 1359 осіб), з яких 1015 зареєстровані
безробітні (минулий рік - 876 осіб);
брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру - 421
особа (минулий рік - 423 особи);
проходили професійне навчання - 362 особи, (минулий рік - 428 осіб);
працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для
організації підприємницької діяльності - 14 осіб (минулий рік - 9 осіб);
працевлаштовано безробітних на нові робочі місця, за яких здійснюється
роботодавцям компенсація витрат в розмірі єдиного внеску - 16 осіб;
чисельність осіб старше 45 років, які отримали ваучер на навчання - 11 осіб;
охоплено профорієнтаційними послугами 2014 осіб, що мають статус безробітного
(минулий рік - 1978 безробітних).
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Рівень працевлаштування зріс на 6,5 в.п. у порівнянні з відповідним періодом минулого
року і склав 50,1%.
Після закінчення професійного навчання в 1 півріччі 2014 року працевлаштовано
96,1% зареєстрованих безробітних, що на 12,2 в.п. більше у порівнянні з відповідним
періодом минулого року.
Протягом січня-червня 2014 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 68 осіб з
інвалідністю, що на 28,3 % більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Працевлаштовані за сприянням служби зайнятості 19 інвалідів, за відповідний період
минулого року було працевлаштовано 10 інвалідів. Рівень працевлаштування безробітних
інвалідів зріс на 9,0 в.п. житлових будинків З безробітними також проводиться
профінформаційна та профорієнтаційна робота шляхом проведення семінарів, ярмарок та
міні - ярмарок вакансій.
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
За I півріччя 2014 року управлінням праці та соціального захисту населення була
надана: допомога 2528 сім'ям з дітьми на загальну суму 11195,51 тис. грн. (у 2013р. –
2308сім’ям/9487,9 тис.грн.), що на 10% більше, ніж за відповідний період 2013 року, сума
допомоги зросла на 20%;

Допомога сім'ям з дітьми
11195,51

9787,9

Сума, тис.грн

2528

2308

2013р.

Кількість,
сімей

2014р.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям виплачена 250 сім'ям на загальну
суму 2388,9 тис. грн.(175/1356,67 тис.грн), що на 30% більше, ніж за відповідний період 2013
року, сума допомоги зросла на 43%;
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державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають
можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме надана 88 особам на
суму 260,03 тис.грн. (83/232,46 тис.грн) що на 10% більше, ніж за відповідний період 2013р.,
сума допомоги зросла на 10%.
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Державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення 4 прийомним батькам на суму 91,83 тис.грн.(4/78,23
тис.грн.) сума виплаченої допомоги зросла на 15% у порівнянні з відповідним періодом
2013р.
402 інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам відповідно до Закону України „Про
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" було виплачено
допомогу на суму 2720,99 тис.грн. (у 2013р. – 385/2408,67 тис.грн.), що на 5% більше, ніж за
відповідний період 2013 року, сума допомоги зросла на 11,5%.
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Відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004року № 558 виплачено компенсацію 14
фізичним особам, які надають соціальні послуги, на суму 11,8 тис.грн.
З початку року субсидії на житлово-комунальні послуги призначено 439 сім'ям.
Всього субсидією на житлово - комунальні послуги в цей період скористалися 1970 сімей в
сумі 1521,3 тис. грн. (2159 сім’ї у 2013р.), що на 8,8% менше ніж за минулий рік.

Cубсидії на житлово-комунальні
послуги
2159
2107,2
1970
1833,5

Сума, тис.грн
Кількість,
сімей

2013р.

2014р.

Профінансовано за рахунок субвенції 2107,2 тис.грн. (1833,5 за 2013р.), в тому числі
погашено заборгованість минулих років на суму 691,3 тис.грн. Станом на 01.07.2014р
середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги склав 206,9 грн.
У місті щомісячно користується пільгами з оплати житлово-комунальних послуг 6557
осіб пільгових категорій населення, що на 8% менше, ніж у минулому році (7256 осіб).
Всього надано пільг на суму 3783,9 тис.грн., профінансовано за рахунок субвенції 4133,1
тис.грн., в тому числі погашено заборгованість минулих років на суму 927,2 тис.грн.
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Продовжується робота щодо підтримки у актуальному стані Єдиного державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, станом на 01.07.14 р. до реєстру
включено 12271 пільговика (за відповідний період 2013 року -12604, що на 3% менше).
На виконання Програми соціального захисту населення м.Миргорода на 2014 рік за
перший квартал 2014 року виплачено: одноразової адресної матеріальної допомоги 73
громадянам на загальну суму 52,50 тис.грн.; одноразової допомоги при народженні дитини 107 жінкам на суму 10,8 тис.грн.; допомоги на поховання відповідно до Порядку надання
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,
яка зобов'язалася поховати померлого, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007р. №
99, 4 особам на суму 1,4 грн.

ОСВІТА
Досягнуто стабільності у розвитку освіти.
У Миргороді функціонує 7 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких у 2013 – 2014
н. р. навчалося 3531 учнів (146 класів). Із них три заклади нового типу: спеціалізована школа
І – Ш ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської мови (774 учні); гімназія імені
Т.Г.Шевченка з математичним та філологічним профілями (770 учнів), навчально-виховний
комплекс (ДНЗ – ЗНЗ) «Гелікон» з суспільно – гуманітарним профілем навчання (167
школярів), 4 загальноосвітні школи І – Ш ступенів (№ 1, 3, 7, 9).
У загальноосвітніх
навчальних закладах міста відкрито 19 груп продовженого дня для 626 учнів, у НВК
«Гелікон» працює одна група за батьківські кошти.
Для забезпечення рівного доступу дітей з обмеженими можливостями до якісної
обов’язкової середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах запроваджуються інші
форми навчання (індивідуальна, інклюзивна, через екстернат). На індивідуальній формі
навчання у 2013 – 2014 навчальному році перебувало 12 учнів. У НВК «Гелікон» відкрито
один інклюзивний клас, в якому навчається дитина із порушенням опорно-рухового апарату.
Введено посаду асистента педагога.
Працює 6 дошкільних навчальних закладів та НВК «Гелікон», у яких виховується 1454
дитини раннього та дошкільного віку. Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей віком
від 3 до 7 років складає 95%, старші дошкільники (п’ятирічки) стовідсотково охоплені
різними формами дошкільної освіти. Значна увага у ДНЗ приділяється вихованню дітей із
особливими освітніми потребами. У дошкільних навчальних закладах комбінованого типу
№ 2 «Оленка», № 10 «Веселка», № 11 «Теремок» працюють 7 груп спеціального
призначення: 2 логопедичні, 2 офтальмологічні, 2 для дітей із затримкою психічного
розвитку, 1 для дітей із вадами опорно - рухового апарату, які відвідують 110 дошкільників.
У дошкільних навчальних закладах міста впроваджується комп’ютерна програма
«КУРС: Дошкілля» та обласний інформаційно- освітній проект «Електронний дошкільний
навчальний заклад». Нині всі ДНЗ та НВК «Гелікон» підключені до комп’ютерної
програми, створена база даних про дошкільний навчальний заклад, працює електронна
реєстрація дітей у дитячий садок.
У місті збережено мережу позашкільних закладів. Контингенти вихованців п’яти
позашкільних начальних закладів 2013 – 2014 навчального року становлять 2315 школярів у
70 гуртках та 7 відділеннях, що складає 66 % від загальної кількості дітей шкільного віку
нашого міста, що є стабільним та кращим показником охоплення дітей позашкільною
освітою в Полтавській області.
Найбільш прийнятною та випробуваною формою літнього оздоровлення дітей
залишаються табори з денним перебуванням. Сім таборів, що діяли в червні 2014 року при
всіх загальноосвітніх навчальних закладах, охопили своїми послугами 683 дитини. На базі
позашкільних навчальних закладів працювали табори юних техніків, натуралістів, туристів,
спортсменів. Усього профільними змінами охоплено 154 учні. На базі ЗОШ № 1 імені Панаса
Мирного та СШ № 5 діяли табори праці та відпочинку, у яких перебували 20 учнів.
В усіх таборах було забезпечено триразове харчування із розрахунку 16 грн. на одну
дитину на добу, із яких 10 грн. платили батьки, а 6 грн. становила доплата з бюджету. Від
оплати за харчування були звільнені 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, 64 дитини з багатодітних сімей та 60 дітей із малозабезпечених сімей, а також
20 дітей із таборів праці та відпочинку. На організацію літнього відпочинку та
оздоровлення дітей при навчальних закладах використано 73 927 грн. бюджетних коштів.
У всіх навчальних закладах міста проведено косметичні ремонти класів, навчальних
кімнат, ігрових та кімнат відпочинку за спонсорські та батьківські кошти. Успішно
впроваджується інвестиційний проект «Підвищення енергоефективності в будівлях
навчальних закладів м. Миргорода».
Розпочато капітальний ремонту мереж опалення на горищі та на третьому поверсі
ЗОШ № 3.

Завершуються роботи по заміні всіх
вікон
та
зовнішніх
дверей
на
металопластикові у гімназії ім. Т. Г.
Шевченка (реалізація однієї з складових
проекту реконструкції будівлі гімназії ім.
Т. Г. Шевченка).
Завершено роботи по заміні всіх
вікон та зовнішніх дверей (4 шт.) на
металопластикові у НВК «Гелікон»
(реалізація однієї з складових проекту
реконструкції будівлі НВК ДНЗ-ЗНЗ
«Гелікон»).
Розпочато
капітальний
ремонт
покрівлі у навчально-виховному закладі.
Виконується капітальний ремонт
покрівлі ДНЗ № 2 «Оленка». На даний час
виконано 50% від запланованих робіт.
Виконується реконструкція покрівлі у
ДНЗ № 5 «Сонечко». Встановлено бак для
підігріву води від сонячних батарей.
У ДНЗ № 12 «Світлячок» виконані
роботи по капітальному ремонту покрівлі з
улаштуванням відливів.

Проведено капітальний ремонт теплиці
Центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді.
ПОЛІТИКА СТОСОВНО ДІТЕЙ, СІМ'Ї
ТА МОЛОДІ
Відділом у справах спорту, сім’ї та
молоді за І півріччя 2014 року проведено 12
загальноміських заходів,
направлених на
розвиток
творчих
здібностей
молоді,
підтримку дітей пільгових категорій та дітей,
що перебувають в складних життєвих
обставинах. Серед них загальноміські заходи присвячені Дню Святого Валентина, Дню
Матері та Міжнародному Дню сім’ї, Дню боротьби з наркотиками та наркобізнесом, Дню 8
березня, Дню захисника Вітчизни, Дню Перемоги, Дню молоді, міський фестиваль «Тато,
мама, я - спортивна сім’я» тощо.
Згідно плану розподілу путівок до дитячих оздоровчих
закладів для оздоровлення дітей пільгових категорій відділом
у справах спорту, сім’ї та молоді реалізовано 42 путівки.
Відділом у справах спорту, сім’ї та молоді створено та
постійно уточнюється єдиний облік (паспортизація )
багатодітних сімей міста та сімей пільгових категорій.
Станом на 30.06. 2014 року видано 194 посвідчення батьків
багатодітної сім’ї та 382 посвідчення дітей з багатодітної
сім’ї.
На виконання програми соціально-економічного
розвитку міста службою у справах дітей при виконавчому

комітеті Миргородської міської ради протягом I півріччя були вжиті наступні заходи.
Реалізація на території міста державної політики соціального захисту дітей,
запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень є
одним із пріоритетних напрямків діяльності служби у справах дітей Миргородської міської
ради.
Основною формою профілактичної роботи по запобіганню бездоглядності,
безпритульності, вчиненню правопорушень дітьми є проведення обстеження умов
проживання сімей, у яких виховуються діти, особливо сімей, які в силу одних чи інших
причин потрапили в складні життєві обставини. Спільно з ЦСССДМ, працівниками сектору
кримінальної міліції проводяться регулярні перевірки вищезазначених сімей.
З метою профілактики скоєння злочинності та правопорушень серед неповнолітніх,
дитячої бездоглядності та безпритульності, службою у справах дітей Миргородської міської
ради та відповідними структурами постійно проводяться профілактичні рейди „Вокзал”,
„Вулиця”, „Жебрак” для виявлення таких неповнолітніх, а також дорослих, що втягують
підлітків у скоєння правопорушень. За I півріччя було здійснено 12 таких рейдів.
Роз’яснювальна робота проводиться як з батьками, так із самими дітьми.
Також одним із напрямків профілактичної роботи серед підлітків є проведення
лекцій в навчальних закладах міста. Так, службою у справах дітей спільно з працівниками
Сектору кримінальної міліції у справах дітей, провідним спеціалістом Миргородського
міськрайонного управління юстиції, Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
Миргородським міжрайонним відділенням кримінально-виконавчої інспекції для учнів 5-7
класів в загальноосвітніх школах м.Миргорода були проведені лекції на тему: „Права
дитини. Явище дитячої бездоглядності та безпритульності в українському суспільстві та
вчинення правопорушень серед неповнолітніх”, спрямовані на профілактику та подолання
основних причин дитячого бродяжництва, бездоглядності та безпритульності,
правопорушень серед неповнолітніх.
Аналогічні лекції для учнів старших класів служба у справах дітей спільно з іншими
службами планує проводити і в інших загальноосвітніх навчальних закладах м. Миргорода.

1 червня, в м. Миргороді, в кафе «Гранд-піцца», відбувся святковий захід для дітей,
які потребують особливої уваги, присвячений Дню Захисту дітей.
За ініціативи Служби у справах дітей
Миргородської міської ради спільно з
представниками
Державної
служби
з
надзвичайних ситуацій м. Миргорода 4 липня
2014р. на території міського пляжу було
проведено виховний захід для дітей, які
перебувають на обліку служби на тему:
„Правила поведінки в надзвичайних ситуаціях”.
Працівники Центру соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді Миргородської міської ради залучили також дітей, сім’ї яких знаходяться у
них на обліку.
Під час виховного заходу діти дізналися багато цікавого про діяльність Державної
служби з надзвичайних ситуацій. Працівники ДПРЧ №5 ДПРЗ №1 наголосили на основних
правилах безпеки життєдіяльності в період літніх канікул та повсякденному житті,
звернули увагу на ті небезпечні ситуації літнього періоду, в які може потрапити кожна
дитина, особливої уваги приділивши правилам поведінки на воді. Також наочно
продемонстрували рятувальний жилет та інші засоби порятунку при надзвичайних
ситуаціях.

КУЛЬТУРА
Мережа закладів культури залишилась сталою в кількості 10 од., у тому числі: 2
заклади культури клубного типу, 4 бібліотеки, 2 музеї, дитяча музична школа ім.
А.П.Коломійця, духовий оркестр ім. І.Шатравки.
З початку року відділом культури і туризму проведено 10 загальноміських масових
заходів у рамках Новорічно-Різдвяних свят, 19 масових заходів з нагоди державних,
професійних свят, урочистих дат та свят за народними звичаями. У співпраці з радою
мікрорайону «Центральний» у квітні проведено традиційний захід «День вулиці Гоголя».
Окрасою мистецького життя став другий концерт духовного спрямування «Різдвяна музика
душі». У червні відділом культури проведено ігрову програму для дітей у мікрорайоні
«Промисловий». Свою майстерність у кожному
масовому
заході
демонструють
артисти
народного духового оркестру ім. І.Шатравки.
Дбаючи
про
створення
туристичної
привабливості Миргорода, відділ культури і
туризму працює у плані розвитку фестивального
руху в місті.
3-4 квітня 2014 року вдруге у нашому місті
відбувся Всеукраїнський телевізійний фестивальконкурс «Соловейко України», в якому взяло
участь 62 представники з усіх областей.
1 червня 2014 року проведено XVII
обласний фестиваль дитячої творчості
«Миргородський квітограй». У цьому році
конкурсантами
стали
понад
247
талановитих дітей із різних куточків
області. У концертній програмі було
заявлено 55 вокальних та хореографічних
номерів.

Саме 2014 рік в Україні проголошений роком Тараса Григоровича Шевченка. З нагоди
відзначення 200-річного ювілею Кобзаря у нашому місті проведено цілий цикл заходів.
З нагоди знаменної дати 200-річного ювілею Шевченка у світ вийшли нові книги: одна
з яких носить назву «Велич Кобзаря у бронзі і камені», яка написана бібліографом I категорії
міської бібліотеки для дітей Макухою Ніною Яківною. В цій книзі зібрані всі пам’ятники
Т.Г.Шевченка, які знаходяться на території України. Ще однією приємною подією стало
написання книги «Перекази про Шевченка на Миргородщині», автором якої стала Россоха
Людмила Олександрівна, заступник директора краєзнавчого музею. 9 березня 2014 року у
літературно-меморіальному музеї Д. Гурамішвілі відбулася презентація унікальної книги
«Шевченко в серці Миргородців». Автором ідеї та упорядником є Бабич Ганна Василівна.
З ініціативою працюють бібліотечні заклади м. Миргорода, пропонуючи відвідувачам
не тільки періодичні видання та літературу книжкових фондів, а і безліч масових заходів.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Протягом І півріччя 2014 року всіма видами фізкультурно – оздоровчої та спортивномасової роботи у місті займаються майже 7,9 тис. осіб, що становить близько 19% населення
міста.
Всього у сфері фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи
за
штатом в місті працюють 58 працівників: 25 працівників фізичної культури в навчальних
закладах міста, 12 штатних тренерів-викладачів з 8 видів спорту, 1 ДЮСШ, де навчається
708 дітей, 4 спортивних клуби за інтересами. Всіма видами фізкультурно-оздоровчої
роботи в місті займається 4 тисячі осіб, що становить близько 10% населення міста.

За І півріччя
2014 року
проведено 38 спортивно – масових
заходів з популярних видів спорту:
волейболу, футболу, баскетболу,
шахів, легкої атлетики та ін. Збірні
команди міста прийняли участь у
змаганнях
обласного
та
всеукраїнського рівнів з інших видів
спорту.

Начальник відділу
економічного прогнозування

О.В.Голуб

