
Про хід виконання рішення 14 сесії міської ради шостого скликання від 09 грудня 2011 року         

№ 5 "Про затвердження Міської програми благоустрою міста на 2012 – 2016 роки" та 

перспективи благоустрою міста 

 

Метою Програми є визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій міста Миргорода, 

реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій міських територій, капітального ремонту і 

реконструкції існуючих об’єктів благоустрою. 

          Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках:  

 покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста (організація прибирання міста, 

забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ, покіс зелених зон,  облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору 

твердих побутових відходів, паркування транспортних засобів тощо); 

  проведення ремонту доріг та вулиць міста з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, 

огорожі, систем зливової каналізації, утримання зупинок; 

  окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та 

формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень; 

 забезпечення якісного освітлення міста (поточне утримання, продовження робіт з реконструкції 

зовнішнього освітлення міста з застосуванням енергозберігаючих технологій); 

  оновлення парку транспортних засобів у сфері благоустрою та санітарної очистки міста ; 

  залучення до виконання робіт по благоустрою міста осіб з числа безробітних на договірній основі; 

 проведення профілактичної, роз'яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання 

правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, впровадження 

роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у наведені порядку за місцем 

проживання. 

 

ВИДІЛЕНІ КОШТИ З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 

 

2012 рік 

КП «Спецкомунтранс» - 2310,4 тис. грн. 

       МКП «Ритуал» – 147,8 тис. грн.  

       КП «Комбінат благоустрою і озеленення» - 2776,5 тис. грн. 

 

2013 рік 

КП «Спецкомунтранс» - 3452,1 тис. грн. 

МКП «Ритуал»  – 147,8 тис. грн.  

КП «Комбінат благоустрою і озеленення» - 2521,3 тис. грн. 

 

2014 рік 

КП «Спецкомнутранс» - 2919,7 тис. грн. 

МКП «Ритуал»  – 154,0 тис. грн. 

КП «Комбінат благоустрою і озеленення» - 2850,4 тис. грн. 

 

Всі виділені кошти  були спрямовані на  механізоване прибирання міста, утримання міського 

звалища,  освітлення, утримання тротуарів  в належному санітарному стані, встановлення дорожніх 

знаків, заходи з озеленення міста, поліпшення матеріально – технічної бази. 

ОСВІТЛЕННЯ 

На виконання даних заходів по реконструкції мереж освітлення в 2012 році виділено  з місцевого 

бюджету  кошти в сумі  321,5 тис грн. В 2012 році  освоєно коштів по реконструкції мереж  освітлення 

міста  в сумі 250,9 тис грн. Виконані роботи на вулицях Свидницького, Мінзаводській, Хорольській, 

Ювілейній,  Т.Бульби, Весняній, Новій, провулку Партизанському та інших.  Також в 2012 році  за кошти 

міського бюджету була виготовлена проектно-кошторисна документація по  «Технічному 

переоснащенню вуличного освітлення з оснащенням ресурсозберігаючими електроприладами» та 
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«Технічному переоснащенню  систем моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного 

освітлення» . Втілення  даних проектів  дає змогу  заощадити кошти міського бюджету  по витратах  на 

вуличне освітлення. 

В 2013 році по реконструкції мереж вуличного освітлення були виконані роботи по вулицях  Вокзальній, 

Петрівській, Бережанській, Тичини, Раскової та провулку Капніста. На виконання даних робіт було 

витрачено 56,8 тис. грн. з міського бюджету. В 2013 році  були виконані роботи з технічного  

переоснащення системи моніторингу  та управління технологічними  об’єктами вуличного освітлення м. 

Миргорода. Введення в експлуатацію даного об’єкту дало змогу забезпечити автоматичне і оперативне 

управління  шафами управління зовнішнім освітленням. Система забезпечує управління вмикання, 

вимикання освітлення за встановленим графіком, зняття показників лічильників та наявність  об’єктивної 

інформації про стан елементів системи в реальному часі. Економічний ефект від впровадження системи 

складається з економії коштів по обслуговуванню системи, а також мінімізації несанкціонованих 

вмикань. На проведення  робіт було використано коштів в сумі  347,9 тис. грн. 

Протягом 2014 року по поточному утриманню вуличної мережі було замінено АВВГ 2х2,5 – 200 м 

кабелю, ламп – 1077 шт., зроблено повірку та ремонт електролічильників – 3,6 тис. грн.  

Здійснено реконструкцію мереж вуличного освітлення по вулицях: Багачанська, Перемоги, 

Гурамішвілі, Шишацька, Харківка, Робітнича, Лікарняна, Тичини та ін. 

 Загальна сума реконструкції – 221,0 тис. грн., що дозволило збільшити кількість світлоточок на 214 

шт. та протяжність мереж на 3370 м. 

 

 

 
 

Частково виконаний проект «Технічне переоснащення (капітальний ремонт) вуличного освітлення м. 

Миргорода Полтавської області з оснащенням економними світильниками (проект НЕФКО) на суму – 

366,5 тис. грн.: по вул. Спартаківська, Харківка, Шишацька, м. Дивізій, Козацька, Гурамішвілі. Завдяки 

зробленим заходам вдалося досягти зниження споживання електроенергії. 
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ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ 

Для сприяння максимальної зайнятості населення, керуючись передбаченими напрямками програми 

щороку залучаються до виконання робіт по благоустрою міста особи з числа безробітних на договірній 

основі. 

 МКП «Ритуал»: 2013 рік - 8,3 тис грн. – 18 чол. 

                             2014 рік – 9,0 тис. грн. – 17 чол. 

 

КП «Спецкомунтранс»: 2013 рік – 38,7 тис. грн. – 66 осіб. 

                                         2014 рік – 46,3 тис. грн. – 68 осіб. 

 

КП «Комбінат благоустрою і озеленення»: 2012 рік – 9,7 тис. грн. – 47 осіб 

2013 рік – 34,6 тис. грн. – 59 осіб 

                                                                          2014 рік – 27,0 тис. грн. – 37 осіб 

 

ВИСАДКА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ТА ВИДАЛЕННЯ АВАРІЙНИХ ДЕРЕВ 

 

За останні три роки  КП «Комбінат благоустрою і озеленення»  було видалено аварійних 

сухостійних дерев у 2012 році - 225 шт., 2013 р. – 154 шт., 2014 р. – 122 шт, разом з тим  відбувалося 

формування крон дерев, які знаходяться в задовільному стані, та обпиляно 702 шт. дерев, які спричиняли 

незручності мешканцям міста.  

Висаджено у 2012 році 590 дерев та 815 кущів, 2013 році – 800 дерев та 400 кущів, 2014 рік – 600 

дерев та 505 кущів. 

КП «Комбінат благоустрою і озеленення» за кошти міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища було придбано: 

    - 2012 рік  5,0 тис.грн. – цибулини тюльпанів; 

                      2,0 тис. грн. – насіння квітів; 

    - 2013 рік – 4, 2 тис.грн. –  цибулин тюльпанів; 

                         9,2 тис. грн. – насіння квітів; 

    - 2014 році – 16,3 тис. грн. - цибулин тюльпанів; 

                           2,5 тис. грн. – насіння квітів 

 

         Щорічно оновлюється  – 3500м.кв. квітників, які знаходяться на території нашого міста. 

Проводиться рихлення, прополка, підживлення мінеральними добривами тюльпанів – 1800 м
2
. 

Підготовка ґрунту під посів, насіння квітів та догляд за ними –   2500 м
2
. 
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Кожного року скошується 25 га газонів  міста, за літній сезон ці роботи виконуються неодноразово, 

забезпечуючи відпочинок комфортним та зручним всім мешканцям міста. 

 

 

 

РЕМОНТ ДОРІГ 

          В 2012 році  місту Миргороду   надана субвенція  з державного бюджету  місцевому бюджету на 

виконання робіт  по капітальному та поточному  ремонту  вулиць і доріг комунальної власності в сумі  

1106,6тис грн., яка   згідно розподілу  була  спрямована  на капітальний ремонт доріг та тротуарів в місті 

в сумі 753 тис. грн.  та поточний ремонт   доріг  в сумі 353,6 тис. грн.   

За рахунок коштів державної субвенції виконані роботи  по капітальному ремонту тротуарів по вул. 

Довге Озеро, Козацькій, Свидницького, Гоголя,  доріг  по вул. Єрківській, вул. Почапці,  Робітничій;  

        По поточному ремонту доріг по вул. Гоголя,  Шляховій, Мінзаводській, Залізничній, Гурамішвілі, 

Д.Озеро, Полтавській, Харківка, Тичини, Озерній та інших. 
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         Також  в 2012 році  за рахунок  коштів спеціального  фонду обласного бюджету   в сумі   302 тис. 

грн.  продовжувалося виконання робіт по  капітальному ремонту дороги  по вулиці Сорочинській, роботи  

по якій були розпочаті в 2011 році. З цього ж фонду були виконані роботи по поточному ремонту доріг в 

місті, а саме  по вул. Шишацькій, Незалежності, Хорольській, Вокзальній, Я.Усика, Д.Апостола  та 

інших. Всього за рахунок коштів державної субвенції та коштів спеціального обласного фонду  виконані 

роботи  на площі  5831 м
2
 . 

          За рахунок міського бюджету в 2012 році виконані роботи по ремонту  внутрішньобудинкових 

проїздів  житлового фонду міста   в сумі 478,8 тис грн., капітальний ремонт майданчиків для євро 

контейнерів в сумі 24,6 тис. грн. 

Виконані роботи по капітальному ремонту  внутрішньо будинкових проїздів по вул. Гурамішвілі, 3, 5, 

Гоголя, 14, Гоголя, 36, Гоголя, 139, Незалежності, 18; закінчені  розпочаті в 2011 році роботи у дворі 

житлового будинку за адресою вул. Кашинського, 10. Всього виконано робіт по ремонту проїздів  на 

загальній площі  2502 м
2
 . Також  з міського бюджету виконувались роботи по капітальному та 

поточному ремонту  доріг та тротуарів  в місті  в сумі  444,7 тис грн. Всього ж з міського бюджету 

профінансовано виконання робіт  на загальній площі 3720 м
2
. 
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В 2012 році продовжувалися роботи  по виправленню профілю доріг з щебеневим покриттям  як з 

добавкою щебеню, так і без нього. Для виконання даних робіт  з міського бюджету були виділені кошти 

на закупівлю щебеню в сумі  52,2 тис грн.  Було придбано щебеню в кількості 769 т. Роботи 

виконувались на  36 вулицях міста на площі 3428 м
2
. 

          В 2012 році з міського бюджету виділені кошти на  технічне обстеження  мостових переходів по 

вул. Хорольській, Єрківській та Харківка в сумі 70,318 тис грн., так як  від безпечної їх експлуатації 

залежить  безпека руху транспортних засобів  та пішоходів  по них. Також виконаний перерахунок 

кошторисної документації по реконструкції мосту через річку Хорол  по вул. Гоголя; технічний стан 

мосту вважається аварійним, але в міському бюджеті  кошти на виконання даних робіт  відсутні. Вже на 

протязі декількох  років Миргородська міська рада звертається  в різні інстанції за допомогою у 

вирішенні питання виділення коштів з державного бюджету на виконання робіт з реконструкції мосту, 

але до цього часу  питання залишається відкритим. 

          В 2013 році   місту Миргороду   була запланована субвенція  з державного бюджету  місцевому 

бюджету на виконання робіт  по капітальному та поточному  ремонту  вулиць і доріг комунальної 

власності в сумі  1211,4тис. грн. (в 2012 році - 1106,6 тис. грн.), в тому числі на капітальний ремонт - 

823,8 тис. грн., на поточний ремонт - 387,6 тис. грн.  Згідно розподілу  субвенція була  використана   на 

капітальний ремонт доріг та тротуарів в місті в сумі 500,1 тис. грн.  та поточний ремонт   доріг з 

асфальтобетонним покриттям в сумі 282,5 тис. грн.  За рахунок коштів державної субвенції виконані 

роботи  по капітальному ремонту тротуарів по вул. Шишацькій, Гурамішвілі,  доріг по вул.  Почапці,   

Робітничій, Воскресінській;  по поточному ремонту доріг по вул. Гоголя, Д.Озеро, Троїцькій, Шляховій, 

Боровиковського, Полтавській. Всього виконано робіт за кошти державної субвенції по поточному 

ремонту на площі 1766 м
2
 та капітальному ремонту на площі 2238 м

2
. 

        Також  в 2013 році  за рахунок  коштів спеціального  фонду обласного бюджету   в сумі   754,5 тис. 

грн.  продовжувалося виконання робіт по  капітальному ремонту дороги  по вулиці Сорочинській  в сумі 

173,1 тис. грн., роботи  по якій були розпочаті в 2011 році. Також розпочалося виконання робіт з 

капітального ремонту дороги по вул Гурамішвілі  в сумі 500,0 тис грн. З цього ж фонду були виконані 

роботи по поточному ремонту доріг в місті  в сумі 81,4 тис грн., а саме  по вул. Озерній, Залізничній, 

Мінзаводській, Українській. Для порівняння : в 2012 році з спеціального фонду обласного бюджету  було 

виділено лише 302 тис грн. 
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        За рахунок  міського бюджету   в 2013 році виконані роботи   по  капітальному ремонту майданчиків 

для євроконтейнерів в сумі 19,1 тис. грн. Виконані роботи по капітальному ремонту  доріг  по вул. 

Слави, Раскової, Корсунського, Луговій, Ковтуна, тротуарів по вул. Київській, Сорочинській, Озерній, 

Українській  на загальну суму 1036,1 тис. грн. на площі  4756 м2 , тоді як в 2012 році з міського бюджету 

були виділені кошти на капітальний та поточний ремонт в сумі 444,7 тис. грн. Також за рахунок  коштів 

міського бюджету в 2013 році виконувались роботи по поточному ремонту доріг з асфальтобетонним 

покриттям в сумі  432,7 тис. грн. на площі  3004 м
2
 . Були виконані роботи  по вулицях  Миргородських 

дивізій, Я.Усика, Д.Апостола, Багачанській, Спартаківській, Свидницького, Котляревського та інших .  

У відповідності з «Міською програмою благоустрою  міста на 2012-2016 роки»  на 2014 рік  місту 

виділені кошти  з трьох джерел фінансування на ремонт  дорожньо-мостового господарства  в сумі  

5449,5 тис. грн., в т.ч.  кошти міського бюджету  - 3221,1 тис. грн.  Виконано робіт  з ремонту дорожньо-

мостового господарства в місті на 4514,3 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету на суму  

2314,6 тис. грн.  
 

 

 

           Виконані роботи в 2014 році  з реконструкції тротуару по вул. Воскресінській, з капітального 

ремонту  доріг по вулицях Раскової, Почапці, Троїцькій, Воскресінській, Гурамішвілі, Сорочинській, 

Д.Озеро, Луговій;  з капітального ремонту тротуарів по вулицях Шишацькій, Заливній, Київській, 

Сорочинській, Гоголя та інших.  В 2014 році  проведені роботи з поточного ремонту доріг з 

асфальтобетонним покриттям в місті на  45 вулицях , виконувались роботи з висипки щебенем на 40 

вулицях; роботи з ремонту внутрішьобудинкових проїздів  та пішохідних доріжок за адресами: вул. 

Багачанська, 108-112, вул. Багачанська, 56-58, вул. Гоголя, 111-113, вул. Гоголя,47/2, Старосвітській, 45 . 

          Проведені роботи з капітального ремонту автобусних зупинок по вулицях Сорочинській та 

Гурамішвілі. Всього витрачено коштів міського бюджету на проведення даних робіт  47,3 тис. грн.  
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ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ДОРІГ 

 

Керуючись однією з основних задач програми, та піклуючись про загальний стан доріг та безпечний рух 

на вулицях нашого міста проводиться відновлення дорожніх знаків, встановлення технічних засобів 

регулювання дорожнього руху, нанесення дорожньої розмітки. Так в період виконання програми по 

благоустрою міста Миргорода,  загальна протяжність нанесеної  дорожньої розмітки становить: 

- за 2012 рік - 16,8км та 610 м.кв.; 

- за 2013 рік – 16,8 км та 610 м. кв.; 

- за 2014 рік 16,8 км та 756 м.кв.  

Загальна кількість встановлених дорожніх знаків: по схемі технічного переоснащення доріг міста 

Миргорода складає: 

- за 2012 рік – 37 дорожніх знаки 

- за 2013 рік – 67 дорожніх знаки 

- за 2014 рік -60 дорожніх знаки. 

 

ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ 

 

Місто Миргород являється одним із перших по Україні по запровадженню роздільного збору  

твердих побутових відходів. 

Роздільним збором ТПВ стовідсотково забезпечено багатоповерхові забудівлі. 

 

 

 

 

У приватному секторі міста продовжується встановлення індивідуальних пластикових 

євроконтейнерів. 
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В місті біля багатоповерхівок існує 36 контейнерних майданчиків з них 30 майданчиків з твердим 

покриттям, 6- потребують облаштування та ремонту. Встановлено 236 євроконтейнерів для роздільного 

збору відходів, з них: 126 шт. – для збору залишкових відходів, 110 шт. – для збору  вторинної сировини. 

За 2012 рік  по місту було  зібрано 134,1 т. склобою, 56,2 т. макулатури, 23,7 т. пластику. 

За 2013 рік  КП "Спецкомунтранс"  було  зібрано:  210 т. – склобою; 55 т. – макулатури; 17 т. – 

пластику. 

За 2014 рік  КП «Спецкомунтранс» зібрано: 226,6 т. – склобою; 51,9 т. - макулатури, 15,4 т. – 

пластику. 

За 2012 рік перевезено та захоронено ТПВ – 49,1 тис.м
3
, в тому числі – від населення – 32,4 тис.м

3
, 

організацій – 13,6 тис. м
3
, бюджетних організацій – 3,1 тис. м

3
. 

За 2013 рік перевезено та захоронено ТПВ – 77,1 тис.м
3
, в тому числі – від населення – 44,7 тис.м

3
, 

організацій – 17,5 тис. м
3
, бюджетних організацій – 3,0 тис. м

3
, благоустрій міста – 11,9 тис. м

3
. 

За 2014 рік перевезено та захоронено ТПВ – 89,8 тис. м
3
, в тому числі від населення – 43,0 тис. м

3
, 

організацій – 26,3 тис. м
3
, бюджетних організацій – 5,2 тис. м

3
, благоустрій міста – 15,3 тис. м

3
. 

Ліквідовано стихійних звалищ у  2012 році – 54 шт., у 2013 році – 107 шт., у 2014 році – 102 шт. 

 

 

 

 

ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

2012 рік 

 

 КП «Спецкомнутранс» за кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища було 

придбано: 

1. Автомобіль – сміттєвоз – 395,0 тис. грн.; 

2. Обладнання для автомобіля сміттєвоза – 99,9 тис. грн.; 

3. Контейнери для сміття об'ємом 1,1 м
3
. 

       КП «Комбінат благоустрою і озеленення» за кошти міського бюджету було придбано: 

1. Газонокосильна техніка – 37,8 тис. грн.; 

2. Обладнання для нанесення дорожньої розмітки – 94,8 тис. грн. 
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2013 рік 

КП «Спецкомунтранс» за кошти міського бюджету було придбано: 

1. Автомобіль МАЗ – 708,0 тис. грн. 

2. Гараж для автотракторної техніки – 100,0 тис. грн.  

КП «Комбінат благоустрою і озеленення» за кошти міського бюджету було придбано: 

1. 4 газонокосарки та 2 мотокоси – 24,0 тис. грн. 
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2014 рік 

КП «Спецкомунтранс»  

- за кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища було придбано: 

1. Контейнери для сміття 0,24 м
3
 – 101,2 тис. грн. 

- за кошти міського бюджету: 

1. Гараж для автотракторної техніки – 300,0 тис. грн.; 

2. Вантажник універсальний – 26,5 тис. грн.; 

3. Бензопила – 6,0 тис. грн. 

КП «Комбінат благоустрою і озеленення» за кошти міського бюджету було придбано: 

1. Обладнання для нанесення дорожньої розмітки – 6,6 тис.грн.; 

2. Бензопила – 2,6 тис. грн.; 

3. Комп'ютер в зборі – 6,3 тис. грн.; 

4. Дровокол – 5,0 тис. грн. 

 

ІНСПЕКЦІЯ  З   БЛАГОУСТРОЮ 

        Основними завданнями Інспекції з благоустрою є контроль за станом благоустрою міста, контроль 

за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, громадянами «Правил благоустрою 

території міста Миргорода», забезпечення чистоти і належного санітарного стану в м. Миргороді, 

сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста, притягнення винних до відповідальності за 

порушення законодавства у сфері благоустрою. 

         Штатна чисельність Інспекції з благоустрою -  3 штатні посади, з них 1 – начальник та 2 інспектора.  

  2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Рейди 267 321 249 

Кількість складених 

протоколів 

(шт.) 

63 66 83 

Сума штрафів 

(тис.грн.) 

14,9 24,5 30,9 

 

 

    Підсумовуючи вищевикладене, хочу зазначити, що у відповідності до Міської програми благоустрою 

міста на 2012 - 2016 роки проводиться значна робота по підтриманню благоустрою міста на належному 

рівні. Утримання зелених насаджень, ремонт вулично-дорожньої мережі, реконструкція та поточне 

утримання вуличного освітлення, санітарна очистка міста займають головну роль у благоустрої території 

Миргорода, тому міські комунальні підприємства прикладають  всі свої зусилля, старання та увесь свій 

професіоналізм для забезпечення належного рівня благоустрою  м. Миргорода та виконання заходів 

передбачених Програмою благоустрою. 

 


