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Звіт 

Миргородського міського голови 

про роботу міської ради та її виконавчих органів 

за 2015 рік 

 

На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо обов'язкового щорічного 

звіту, а також з метою забезпечення відкритого діалогу між владою та громадою, виношу на обговорення 

громадськості звіт про роботу міської ради та її виконавчих органів за 2015рік. Завершився п’ятий рік роботи 

Миргородської міської ради шостого скликання. Нашою задачею у минулому році було створення 

сприятливих умов для комфортного проживання мешканців, забезпечення належного функціонування 

навчальних закладів міста, безперебійної роботи комунальних служб, покращання торговельного і 

транспортного обслуговування населення, підтримка бійців-земляків, які протистоять терористам та 

окупантам на сході, соціальна допомога учасникам АТО та їхнім родинам, залучення позабюджетних коштів 

на реалізацію проектів. Попри всі труднощі, міська влада намагалася робити все можливе для політичної 

стабільності у місті, вчасного виконання міського бюджету. Ми намагалися працювати максимально 

відкрито, інформуючи миргородців про усі свої наміри та ухвалені рішення. 

 

Робота міської ради, виконавчого комітету 

Важливою умовою розвитку міста є злагоджена робота міської ради. У 2015 році проведено 16 сесійних 

засідань ( в минулому 11), із них – 11 засідань шостого скликання та 5 сьомого скликання. Всього міська рада 

у 2015 році прийняла 1429 рішень (в минулому 1188). Міською радою у 2015 році скликалися 6 позачергових 

сесій міської ради для розгляду невідкладних питань для забезпечення життєдіяльності міста. 

У 2015 році на сесіях прийнято 283 (в минулому 187) рішення про надання дозволів на виготовлення та 

затвердження технічної документації і проектів відводу земельних ділянок, поновлення договорів оренди, 

зменшення розміру плати за землекористування, прийняття в фонд міської ради земельних ділянок та 

припинення договорів оренди, надання дозволів на викуп земельних ділянок, продаж земельних ділянок, про 

підготовку аукціонів та конкурсів; 709 (в минулому 725) рішень про індивідуальне землекористування, 

розробку та затвердження технічної документації із землеустрою; 140 депутатських запитів, із них: 69 (у 6 

скликання) та 71 (у 7 скликанні), (в минулому всього 67), у яких порушувалися питання щодо вирішення тих 

чи інших проблем мешканців міста.  

У жовтні 2015 року після місцевих вибрів депутатський корпус оновився, сформувалися постійні 

депутатські комісії та фракції у міській раді. нові обранці активно беруть участь у сесійних засіданнях.  

 

 



 

Виконавчим комітетом міської ради у 2015 році проведено 18 засідань (15 – складу виконкому 6 

скликанні та 3 – складу виконкому 7 скликанні), (в минулому 20), на яких прийнято 1135 рішень, із них: 936 

(складу виконкому 6 скликання) та 199 (складу виконкому 7 скликання), (в минулому всього 958). 

Відповідно до плану роботи виконавчого комітету на 2015 рік, були розглянуті  основні питання та 

прийняті відповідні рішення.  

У 2015 році міським головою видано 169 розпоряджень з питань діяльності виконавчих органів ради (в 

минулому 139), а також видано 97 розпоряджень в частині діяльності міської ради ( в минулому 86). 
Міським головою у 2015 році видано 81 розпорядження по відрядженнях (в минулому – 67), 247 осіб 

відкомандирувалися за межі міста і області ( в минулому – 227) та 4 особи за кордон ( в минулому – 8). 

 

 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2011 року №999 «Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», при виконавчому комітеті 

Миргородської міської ради створена Громадська рада, як постійно діючий колегіальний виборчий 

консультативно-дорадчий орган. До складу Громадської ради обрані представники громадських організацій, 

профспілок, асоціацій, організацій роботодавців, органів самоорганізації населення, легалізованих відповідно 

до Законодавства України. До Громадської ради входить 40 представників самоорганізації населення, 

створено та затверджено склад 7 профільних комісій.  

Надійними партнерами у вирішенні питань життєдіяльності міста є Ради мікрорайонів. Через секретарів 

рад голів будинкових та вуличних комітетів ми знаємо проблеми і намагаємося оперативно їх вирішувати. 

 

Відкритість влади  

Виконавчий комітет Миргородської міської ради намагається всебічно забезпечити прозорість та 

відкритість діяльності місцевих органів виконавчої влади та реалізувати право кожного громадянина на 

звернення.  

Протягом 2015 року робота зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Миргородської міської ради 

проводилась згідно із Конституцією України, на виконання Закону України "Про звернення громадян", Указу 

Президента України та Постанови Кабінету Міністрів України. 

У 2015 році до виконавчого комітету міської ради надійшло 864 звернення, що на 142 звернення більше, 

ніж за аналогічний період у 2014 році (722). З них письмових - 534 звернень та 193 звернень на особистому 

прийомі у міського голови. Кількість колективних звернень – відповідно 101 проти 82 у 2014 році. У цих 



зверненнях порушувалися питання переважно комунального характеру, позитивне вирішення яких через 

брак коштів не завжди було можливим. 

Міською владою було проведено значну роботу з метою задоволення скарг та заяв мешканців. Із 

загальної кількості звернень, що надійшли у 2015 році, питому вагу займають заяви щодо роботи 

комунальних служб міста, субсидіювання громадян та питання земельних відносин. 

Виконавчим комітетом Миргородської міської ради за 2015 рік розглянуто 23 звернення, що надійшли 

від органів влади вищого рівня (Полтавської облдержадміністрації) (у 2014 році – 4), 110 звернення від 

«Обласного контактного центру» (у 2014 році – 73). Порушені у зверненнях питання стосувалися переважно 

надання роз’яснень громадян у нарахуванні субсидій. Усі звернення, що надійшли до виконавчого комітету 

Миргородської міської ради протягом 2015 року, розглянуті міським головою та його заступниками i 

вирішені відповідно до чинного законодавства у структурних підрозділах та комунальних організаціях міста.  

За 2015 рік надійшло 33 повторних звернень (у 2014 році - 38). Повторні звернення є своєрідним 

індикатором наболілих проблем, вирішення яких не завжди належить до компетенції виконавчого комітету 

міської ради (незадоволення відповіддю через незнання чинного законодавства, одержання відповіді не в 

очікуваному об’ємі, через незадовільні умови проживання, через недостатність житлової площі, відсутність 

коштів в міському бюджеті на задоволення звернень тощо). 

Міським головою проведено 18 особистих прийомів громадян, з них 9 прийомів у режимі "гарячої 

телефонної лінії", під час яких надійшло відповідно 192 (у 2014 році - 165) звернень громадян.  

Активно проводиться в місті така форма роботи, як "гарячі телефонні лінії "за участю керівників 

управлінь, відділів міської ради, підприємств та організацій міста. У 2015 році проведено 19 "гарячих 

телефонних ліній". 

 

 
 

Працює така форма діалогу як інтерактивна платформа "Відкрите місто". Цей проект дає мешканцям 

можливість вирішити важливу громадську проблему, звернувшись до відповідального за прийняття рішення 

чиновника у міській раді. За 2015 рік на платформі "Відкрите місто" опубліковано107 повідомлень. Станом 

на 01.01 2016р. закрито 79 питань. 

 



 
 

За 2015 рік надійшло 83 звернення від громадян пільгових категорій.  

Протягом 2015 року до виконавчого комітету Миргородської міської ради надійшло поштою 45 запитів на 

інформацію. 

Відповідно до ст.20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" на всі запити було вчасно 

надано вичерпну кваліфіковану відповідь упродовж 5-ти днів. 

У кінці року було запроваджено електронну систему для подання електронних петицій. Мешканці міста 

можуть звертатися з петиціями до Миргородської міської ради через веб-сайт Єдиної системи місцевих 

електронних петицій http://e-dem.in.ua. Інтерактивне спілкування влади і громади потребує удосконалення 

механізмів вирішення проблемних питань, сформованих у повідомлення мешканців. 

 

 
 

У жовтні 2015 році відбулися місцеві вибори. Відділом ведення Державного реєстру виборців було 

проведено значний обсяг роботи по підготовці та проведенню місцевих виборів.  

 

http://e-dem.in.ua/


 
 

Також протягом року відділом ДРВ проводилась робота щодо впорядкування реєстру виборчих 

дільниць, які діють на постійній основі (опис меж виборчих дільниць, чисельність виборців на виборчих 

дільницях, визначення адреси та місцезнаходження приміщення для голосування та адреси та 

місцезнаходження приміщення ДВК, визначення площі приміщення для голосування та площі приміщення 

ДВК). В актуальному стані підтримувався картографічний облік (нанесення графічних меж) виборчих 

дільниць на електронній карті GoogleMaps. 

Додатково до основної роботи відділ протягом звітного року підтримував належне функціонування 

комп’ютерного обладнання міської ради та її структурних підрозділів. Зокрема було розширено існуючу 

локальну мережу, яка на кінець року вже нараховувала 42 комп’ютери тільки у приміщенні міської ради. На 

обслуговуванні відділу знаходиться ще близько 30 робочих станцій структурних підрозділів міської ради. Всі 

несправності в роботі будь-якої системи вчасно усувалися. Також відділом підтримується належне 

функціонування та періодичне оновлення даних на інформаційному кіоску, який встановлений у приміщенні 

міської ради, що дало змогу покращити інформаційне обслуговування громадян міста. Також у 2015 році 

відділ займався інформаційним оновленням офіційного сайту міської ради та наповнював сторінки міської 

ради в соціальних мережах. 

Створення зручних і доступних умов отримання адміністративних послуг є однією з головних задач, що 

має вирішуватися органами місцевого самоврядування. Адже основне призначення публічної адміністрації – 

надання послуг, і саме за якістю послуг кожен громадянин оцінює компетентність та доброзичливість влади. 

Такі умови ми намагаємося створити у Центрі надання адмінпослуг, кількість яких щорічно зростає.  

На сьогоднішній день Центр надає 55 адміністративних послуг. Їх надають відділи та управління міської 

ради, 50 адміністративних послуг органів виконавчої влади та 6 видів документів дозвільного характеру.  

За 2015 рік до Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету подано 11 871 заява на 

отримання адміністративної послуги, видано 11 886 результатів адміністративних послуг, 118 документів 

дозвільного характеру, зареєстровано 182 декларації і повідомлення про початок та завершення будівельних 

робіт. Протягом року з різних питань за консультаціями звернулися 23 757 громадян. 

У зв’язку зі змінами в законодавстві адміністратори Центру пройшли навчання та отримали ключі 

паролів доступу до Реєстру речових прав на нерухоме майно та з 16 жовтня 2015 року розпочали прийом та 

видачу документів на реєстрацію права власності на нерухоме майно та земельні ділянки. Так, з 16 жовтня по 

31 грудня 2015 року прийнято 371 заява від громадян, видано 136 свідоцтв на право власності та 353 витяги. 

У порівнянні з 2014 роком середньомісячна кількість поданих заяв про наданих адміністративних послуг 

збільшилась з 220 послуг до 990. При чому ріст послуг збільшувався помісячно, так за січень 2015 року 

прийнято – 805 заяв, а в грудні 2015 року – 1137 заяв.  

 



 
 



Бюджет міста за 2015 рік 

Запорукою успішного розвитку міста є збалансований міський бюджет. В 2015 році забезпечено 

стабільність міського бюджету, не допускалось заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 

навчальних закладів та комунальних підприємств міста, вчасно здійснювались проплати за енергоносії, 

постійно здійснювався контроль балансу надходжень і витрат, стан виконання бюджету та фінансово - 

бюджетної дисципліни. Фінансова та бюджетна децентралізація забезпечила перевиконання міського 

бюджету майже на 20 млн.грн. Є підстави говорити, що бюджетна політика минулого року була проведена 

правильно та ефективно.  

За 2015 рік, без врахування офіційних трансфертів, при запланованих надходженнях - 77850,0 тис. грн. 

бюджет отримав – 81620,2 тис. грн., план перевиконано на 3770,2 тис. грн. і виконання становить 104,8 

відсотка. В звітному періоді бюджет отримав доходів більше 2014 року на 10188,8 тис. грн., або 114,3 

відсотка. 

 

 
 

По загальному фонду, без урахування офіційних трансфертів, що характеризує виконання міського 

бюджету по доходах надійшло - 76216,4 тис. грн. при плані – 74159,5 тис. грн., виконання становить 102,8 

відсотка, понад план надійшло 2056,9 тис. грн. Це більше надходжень відповідного періоду минулого року на 

18815,8 тис. грн., ріст складає 32,8 відсотка. 

 

 
 

У зв’язку зі змінами у законодавстві, вперше до бюджету міста у 2015 році запроваджено акцизний 

податок, надходження якого становлять – 7271,2 тис. грн. та транспортний податок - 137,7 тис. грн. З початку 



звітного року до бюджету міста зараховувалися адміністративні послуги в сумі 1401,0 тис. грн. та плата за 

видачу закордонних паспортів - 600,0 тис. грн., які в минулих роках надходили до державного бюджету. 

Збільшили надходження загального фонду і внесені зміни до законодавства стосовно перенесення із 

спеціального до загального фонду єдиного податку на 8839,9 тис. грн., податку на нерухоме майно на 2098,7 

тис. грн. та екологічного податку - 31,3 тис. грн. 

Найбільші суми по загальному фонду бюджет міста у звітному періоді отримав з наступних джерел 

надходжень:  

- по податку на доходи фізичних осіб – 40951,5 тис. грн., або 53,7 %; 

- по платі за землю - 11544,6 тис. грн., або 15,1 %; 

- по єдиному податку - 8839,9 тис. грн., або 11,6 %; 

- по акцизному податку – 7271,2 тис. грн., або 9,5 % ; 

- по інших надходженнях – 2958,1 тис. грн., або 3,9 %. 

Найбільшу питому вагу в доходах бюджету міста займає податок на доходи фізичних осіб – 50,2 

відсотка. За звітний рік цього податку надійшло – 40951,5 тис. грн., що більше плану на 1529,9 тис. грн., або 

103,9 відсотка. Але зменшення на законодавчому рівні відсотка відрахувань до бюджету міста з 75 до 60 

зменшило надходження цього виду податку проти 2014 року на 3599,1 тис. грн. 

 

За звітний період по платі за землю надійшло – 11544,6 тис. грн. при уточненому плані – 11424,0 тис. 

грн., планові показники перевиконані на 120,6 тис. грн. Виконання склало 101,1 відсотка. Це більше проти 

2014 року на 2605,3 тис. грн., або 29,1 відсотка. 

До спеціального фонду за 2015 рік надійшло – 5403,8 тис. грн., що більше плану на 1713,4 тис. грн. і 

становить 146,4 відсотка. Найбільші суми по спеціальному фонду бюджет міста отримав: від власних 

надходжень бюджетних установ – 3503,9 тис. грн. або 64,8 %; від надходжень до бюджету розвитку – 1433,9 

тис. грн. або 26,5 % та кошти цільового фонду – 448,2 тис. грн. або 8,3 %. 
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За 2015 рік до бюджету розвитку надійшло – 1433,9 тис. грн., а саме кошти пайової участі у розвитку 

інфраструктури – 655,2 тис. грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення – 532,8 тис. грн., кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського 

призначення – 245,9 тис. грн. 

 



 
 

Видаткова частина міського бюджету за 2015 рік виконана в сумі 198 386,1 тис. грн., що становить 99,9 

відсотка до плану. 

Видатки загального фонду склали 174 926,2 тис. грн. або 99,7 відсотка, спеціального фонду – 23 459,9 

тис. грн., 94,2 відсотка до уточненого річного плану. 

За 2015 рік у міському бюджеті 88,2 відсотка займали видатки загального фонду, спеціального – 11,8. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 2015 рік направлено 61 625,8 тис. грн., що на 26,3 

відсотка більше проти 2014 року.  

На харчування та медикаменти спрямовано 4 873,5 тис. грн., що більше проти минулого року на 17,0 

відсотків.  

У порівнянні з 2014 роком видатки на оплату за спожиті енергоносії збільшились на 82,5 відсотка і 

склали 11 296,4 тис. грн. 

З державного бюджету на оплату пільг та субсидій пільговим категоріям громадян, виплати сім’ям з 

дітьми та інші виплати населенню перераховано 86050,1 тис. грн., що більше видатків попереднього року на 

96,7 відсотка. 

На капітальні видатки з бюджету міста виділено 19 601,4 тис. грн., що більше проти 2014 року на 7 352,3 

тис. грн., ріст складає 60,0 відсотків. Кошти спрямовані на капітальний ремонт та реконструкцію житлового 

фонду міської ради, вулиць та доріг міста, реконструкцію мосту через річку Хорол (834,4 тис. грн.) та інших 

об’єктів соціального значення, придбання комп’ютерної техніки. 

У 2015 році до бюджету розвитку були залучені кредитні кошти від міжнародної фінансової організації 

НЕФКО в сумі 570,9 тис. грн. для фінансування інвестиційного проекту “Технічне переоснащення 

(капремонт) вуличного освітлення з оснащенням економічними світильниками”, які були освоєні в повному 

обсязі та кошти з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій в сумі 500,0 тис. грн., на реконструкцію ДНЗ № 11 (басейн).  

На утримання установ освіти за 2015 рік направлено 58 930,4 тис. грн., або 29,7 відсотка загальної суми 

видатків, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету використано 27 903,2 тис. грн. 

Не менш об’ємна галузь і соціального захисту та соціального забезпечення міста, яка займає у міському 

бюджеті 46,3 відсотка всіх видатків 2015 року, використано 91 392,4 тис. грн. Видатки збільшено проти 2014 

року на 45 545,0 тис. грн., або на 91,0 відсотка. Видатки спрямовані на виплату пільг та субсидій пільговим 

категоріям громадян, допомогу сім’ям з дітьми, утриманню центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді та 

проведення заходів, територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 

центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 

Видатки на житлово–комунальне господарство займають 6,1 відсотка видатків бюджету. За 2015 рік на 

ЖКГ спрямовано 12 071,8 тис. грн., що на 3 327,3 тис. грн. або на 38,1 відсотка більше 2014 року. Кошти 

використані на благоустрій міста, капітальний ремонт житлового фонду, капітальний ремонт об’єктів 

соціальної сфери, проектно – кошторисні роботи на перспективні об’єкти та інші заходи житлово-

комунальної сфери. 



На поточний та капітальний ремонт автомобільних доріг міста, тротуарів та міжбудинкових проїздів 

освоєно 3 631,3 тис. грн.  

На заклади культури спрямовано у 2015 році 7 218,4 тис. грн., що складає 3,6 відсотка всіх видатків та 

більше від попереднього року на 2 024,4 тис. грн.  

На засоби масової інформації міста направлено у звітному році 866,9 тис. грн., що займає майже 0,5 

відсотка у видатках загального фонду.  

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1,1 відсотка в загальній структурі видатків або 2 126,5 тис. 

грн. З міського бюджету виділяються кошти на проведення заходів по фізичній культурі і спорту, центру 

здоров’я «Спорт для всіх», на утримання ДЮСШ, на фінансову підтримку громадської організації 

фізкультурно – спортивної спрямованості - ФСТ ”Україна”.  

Інші видатки міського бюджету освоєно в сумі 4 465,6 тис. грн., що в структурі видатків становить 2,3 

відсотка і спрямовані на забезпечення витрат не віднесених до основних груп, в тому числі: з резервного 

фонду міського бюджету виділено 2,9 тис. грн. на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій. 

 

Енергозбереження, інвестиційна діяльність 

Місто Миргород є одним із лідерів України по роботі із впровадження політики енергозбереження. За 

2015 рік в місті продовжували здійснюватися енергоефективні заходи та з'явилися нові проекти. Значна увага 

приділяється реалізації державних та міжнародних проектів, популяризації енергозбереження та 

енергоефективності. 

Проект «Місцеві Альтернативні джерела енергії: м. Миргород» 
 

 
 

Завершилась реалізація проекту агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Місцеві 

альтернативні джерела енергії: м. Миргород» для міста та Полтавської області, який було розпочато у 2013 

році. До 2015 року розроблено ПКД, пройдена державна експертиза на 2 етапи реконструкції котельні; 

створено Ресурсно-логістичний центр розвитку біоенергетики (42,3 тис. грн. – кошти проекту); придбано 

нові газові котли (300,0 тис. грн. – кошти обласного бюджету); встановлено пальники (200,0 тис. грн. – 

кошти міського бюджету). Було розпочато проведення будівельних робіт з реконструкції котельні по пров. 

Спартаківському, 8 (демонтовані старі добудови, проведено бетонування підлоги, 185,0 тис. грн. – кошти 

проекту); проведено проектні роботи з реконструкції центрального складу соломи за адресою вул. 

Шишацька, 86; придбано 22 тони дерев’яних пелет як резервний вид палива. У лютому 2015 року було 

отримано спеціалізовану техніку: автомобіль тягач та напівпричіп бортовий, загальною вартістю 1,55 млн. 

грн., у березні отримано телескопічний навантажувач, вартістю 1,812 млн. грн., оплачений за кошти USAID. 

Було проведено реконструкцію газової частини котельні, де встановлено 3 сучасні газові котли, будівництво 

біо-модуля потужністю 1 МВТ та оперативного складу палива для роботи котельні; реконструйовано 

центральний паливний склад під потреби зберігання тюкованої соломи та інших твердопаливних матеріалів. 

Наприкінці жовтня відбулось урочисте відкриття біо-котельні та паливного складу. У листопаді КП 

«Спецкомунтрансом» були проведені конкурсні торги із закупівлі вилкового навантажувача, загальною 

вартістю 312 тис. грн. (кошти місцевого бюджету). Газова частина біо-котельні почала працювати з жовтня 



2015 року. За цей час економія по природному газу склала 30% у порівнянні із попереднім роком, коли 

стояли котли НІІСТУ-5. У натуральному виразі економія становить 90 тис. м
3
 природного газу. Від оновленої 

біо-котельні отримують тепло 10 житлових будинків та 2 бюджетних заклади. 

 

У 2014 – 2015 роках міська рада провела роботу із залучення другого кредиту НЕФКО на проект 

«Зовнішнє освітлення м. Миргород». 
 

 
 

Загальна вартість проекту – 955,3 тис. грн., у тому числі кошти обласного бюджету – 50,0 тис. грн., 

кошти міського бюджету – 96,7 тис. грн., кошти проекту – 808,6 тис. грн. Кредит наданий Миргородський 

міській раді строком на п’ять років під 3 % річних, валюта кредиту – гривня. Проектом передбачено технічне 

переоснащення мережі зовнішнього освітлення із встановленням 515 світильників покращеної оптики із 

натрієвими лампами високого тиску ДНаТ-100. Термін окупності проекту – 5,1 рік. Заміна світильників 

розпочата у листопаді 2014 року, до 31 грудня було встановлено 191 світильник. З січня по жовтень 2015 

року було встановлено ще 324 світильника. Проект було успішно впроваджено. Світильники були 

встановлені на таких вулицях: 

 вул. Шишацька – 41 шт.; 

 вул. Харківка – 20 шт.; 

 вул. М. Дивізій – 38 шт.; 

 вул. Козацька – 35 шт.; 

 вул. Гурамішвілі – 39 шт.; 

 вул. Спартаківська – 18 шт.; 

 вул. Гоголя – 208 шт.; 

 вул. Старосвітська – 39 шт.; 

 вул. Тичини – 27 шт.; 

 вул. Д. Апостола – 18 шт.; 

 вул. Сорочинська – 32 шт. 

Завдяки запровадженим заходам вдалось досягти економії електричної енергії. До проекту мережі 

вуличного освітлення споживали 267 тис. кВт*год., економія у 2015 році становила 59 тис. кВт*год. 

Місто Миргород у 2014 році долучилось до проекту міжнародної технічної допомоги GIZ 

«Енергоефективність у громадах». 
 



 
 

У 2012 році розпочалися роботи по санації пілотного об’єкта під час реалізації проекту GIZ 

«Енергоефективність у будівлях». Для проведення енергоефективних заходів була обрана будівля ДНЗ № 5 

«Сонечко». Проект впроваджувався протягом 2012-2015 років. Загальна вартість проекту 1 415 тис. грн., з 

яких 420,0 тис. грн. кошти проекту, 995 тис. грн. кошти міського бюджету. 

У 2012 році проведено заміну всіх 38-ми дерев’яних вікон та 5-ти дверей на енергоефективні з подвійним 

склопакетом, заповненим аргоном. Також, було розроблено проектно-кошторисну документацію для 

здійснення утеплення огороджуючих конструкцій та надбудови шатрового даху. У 2013 році проведено 

роботи по утепленню всіх фасадів будівлі мінераловатними плитами товщиною 150 мм. У 2014 році 

реконструйовано покрівлю з надбудовою шатрової з утепленням горішнього поверху мінераловатними 

плитами, товщиною 150 мм. Також проектом GIZ «Енергоефективність у громадах», у рамках проведення 

Європейського тижня сталої енергії, було передано та встановлено вакуумну геліосистему підігріву води для 

потреб гарячого водоспоживання. Геліосистема складається із сорока вакуумних трубок, встановлених на 

металевій рамі під кутом 45 
0
C до горизонту, накопичувального баку об’ємом 300 літрів та блоку управління 

із циркуляційним насосом. Встановлена система дозволяє виробляти близько 7 тис. кВт*год/рік теплової 

енергії. У першій половині 2015 року встановлено індивідуальний тепловий пункт з погодозалежною 

автоматикою, утеплено цоколь будівлі 100 мм екструдованого пінополістиролу, улаштовано відмостку та 

встановлені козирки над дверима. Запроваджені заходи дозволили досягнути зменшення споживання 

теплової енергії на 46%, підвищити комфортність перебування вихованців, вихователів та обслуговуючого 

персоналу. 

 

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

 



 

У 2015 році місто Миргород долучилось до проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований 

на громаду», в рамках якого відбувається популяризація ОСББ, як інструмента ефективного управління 

багатоквартирним будинком. Вперше місту вдалося залучити додатковий фінансовий ресурс на житлову 

забудову, а саме на багатоквартирні будинки. Проводилася інформаційна кампанія щодо можливості участі в 

європейському проекті серед мешканців багатоквартирних будинків. Мешканці з острахом поставилися до 

участі в спільній реалізації проекту, але все ж шість ОСББ скористалися такою можливістю і провели 

капітальні ремонти в своїх багатоквартирних будинках. Позитивний досвід впровадження даного проекту в 

2015 році стимулював багатьох до подачі заявок на участь в 2016 році.  

 Так, завдяки активізації роботи в місті створено 2 нових ОСББ, один з яких колишній житловий 

кооператив. Також участь у проекті прийняли два громадських об’єднання для втілення капітальних 

ремонтів у бюджетних навчальних закладах. Громадське об’єднання «Діємо разом» подало до проекту 

пропозицію провести заміну 53 вікна у ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного, громадське об’єднання «Оленчина 

родина» подало проект капітального ремонту групи ДНЗ №2 «Оленка». 

У липні 2015 Миргородською міською радою було затверджено Програму підтримки об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків на 2015-2018 роки, метою якої є створення сприятливих умов для 

активного розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та їх асоціацій у м. Миргород, 

покращення якості обслуговування житлового фонду та умов проживання населення. У спільній співпраці 

між проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», Миргородською міською радою, 

співвласниками багатоквартирних будинків та громадськими об’єднаннями були проведені наступні роботи: 

 

 
 

1. Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ "Хорол" по вул. Незалежності, 29/14, загальна 

сума мікропроекту - 682,8 тис. грн., з яких 300,7 тис. грн. - кошти проекту, 115 тис. грн. кошти мешканців, 

267,1 тис. грн. - кошти міського бюджету. У межах проекту проведені повні капітальні ремонти чотирьох 

ліфтів та налагоджено диспетчирезацію. 

2. Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Троїцькій, 57 ОСББ "Троїцьке 57", загальна сума 

мікропроекту - 399,8 тис. грн., з яких 201,1 тис. грн. - кошти проекту, 30 тис. грн. кошти мешканців, 168,7 

тис. грн. - кошти міського бюджету. Проведено замінену вікон на сходових клітинах, проведено косметичний 

ремонт під'їздів, замінено мережі електропостачання, улаштовано ґанки. 

3.  Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Козацька, 24 ОСББ "Козацьке 2014" загальна сума 

мікропроекту - 378,1 тис. грн., з яких 190,9 тис. грн. - кошти проекту, 30 тис. грн. кошти мешканців, 157,2 

тис. грн. - кошти міського бюджету. За рахунок проекту проведений капітальний ремонт житлового будинку 



із заміною та утепленням труб мережі опалення, заміною вікон на сходових клітинах, улаштовано відмостку 

будівлі. 

4. Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Хорольска, 54 та Хорольська, 56 ОСББ "Конопляник", 

загальна сума мікропроекту - 367,6 тис. грн., з яких 185,7 тис. грн. - кошти проекту, 37,5 тис. грн. кошти 

мешканців, 144,4 тис. грн. - кошти міського бюджету. За рахунок проекту проведено повний капітальний 

ремонт покрівлі одного житлового будинку, у другому будинку ремонт триває. 

5. Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Хорольска, 46-А ОСББ "Солов'їний затишок", 

загальна сума мікропроекту - 408,6 тис. грн., з яких 206,4 тис. грн. - кошти проекту, 21,6 тис. грн. кошти 

мешканців, 180,6 тис. грн. - кошти міського бюджету. Допомога проекту була направлена на повне утеплення 

зовнішніх огороджуючих конструкцій житлового будинку, улаштування відмостки та проведена заміна вікон 

на сходових клітинах. За рахунок утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій у ОСББ "Солов'їний 

затишок" за три місяці опалювального періоду вдалось досягти економії природного газу на рівні 30 % .. 

6. Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Кашинського, 10 ОСББ "Прогрес", загальна сума 

мікропроекту - 150,5 тис. грн., з яких 75,9 тис. грн. - кошти проекту, 23,7 тис. грн. кошти мешканців, 50,9 тис. 

грн. - кошти міського бюджету. Проект допоміг вирішити мешканцям проблему із проведенням капітального 

ремонту рулонної покрівлі. 

7. Капітальний ремонт групи "Сонечко" ДНЗ "№2 "Оленка" ясла-садок комбінованого типу по вул. 

Гоголя, 86 в м. Миргород Полтавської області, загальна сума мікропроекту - 267,3 тис. грн., з яких 167,2 тис. 

грн. - кошти проекту, 13,5 тис. грн. кошти громадської організації "Оленчина родина", 86,6 тис. грн. - кошти 

міського бюджету. В межах проекту був проведений капітальний ремонт групи із заміною вікон, дверей, 

улаштуванням теплої підлоги, переобладнанням системи опалення, проведено оздоблення всіх кімнат. 

8. Капітальний ремонт будівлі Миргородської ЗОШ I-III Ступенів №1 ім. Панаса Мирного вул. Гоголя, 

173/2 в м. Миргород Полтавської області (заміна вікон), загальна сума мікропроекту - 250,6 тис. грн., з яких 

186,1 тис. грн. - кошти проекту, 19,5 тис. грн. кошти громадської організації "Діємо разом", 44,9 тис. грн. - 

кошти міського бюджету. У межах проекту проведено капітальний ремонт із частковою заміною старих 

дерев'яних вікон на сучасні енергоефективні. 

Загальна вартість робіт - 2 905,2 тис. грн. всіх робіт, з яких 1 513,9 тис. грн. – кошти проекту, 290,8 тис. 

грн. – кошти громадських об'єднань, 1 100,4 тис. грн. – кошти міського бюджету. 

Миргородська міська рада та об'єднання громадян виконали взяті на себе фінансові зобов’язання у 

повному обсязі. Роботи виконані підрядниками в цілому на 80 %, на чотирьох з дев'яти об'єктах роботи 

завершено повністю. Проект ЄС/ПРООН профінансував 42 % коштів, передбачених в грантових угодах. 

На 2016 рік місто Миргород підтвердило, що готове продовжувати участь у проекті ЄС ПРООН 

«Місцевий розвиток орієнтований на громаду – III фаза». Сума співфінансування з міського бюджету на 2016 

рік може становити 1,3 млн. грн. На одне ОСББ передбачено фінансування грантових коштів від 7 до 13 

тис.дол., що складе 50 % від вартості робіт. 

Швейцарсько-український проект DESPRO "Підтримка децентралізації в Україні" 
 

 



 

У червні 2015 року місто Миргород обрано переможцем 3 фази Швейцарсько-українського проекту 

DESPRO "Підтримка децентралізації в Україні". У рамках проекту передбачається виділення коштів на 

співфінансування робіт з поліпшення системи централізованого водопостачання. Проект передбачає 1,5 млн. 

грн. грантових коштів на модернізацію та розширення системи централізованого водопостачання. 

Планується збудувати та реконструювати близько 8 км водогонів з доступом населення до якісної питної 

води у м. Миргород. Таким чином, Миргородська міська рада разом із ОКПВКГ «Миргородводоканал» 

хочуть охопити 85 % населення з доступом до питної води. Також в межах цього проекту планується досягти 

скорочення рівня втрат води в мережах на 15 %. 

У 2015 році в рамках реалізації спільного проекту «Питна вода Миргородщини по м. Миргороду на 2012-

2020 роки» між DESPRO та Миргородською міською радою були проведені роботи по прокладці труб по 

вулиці Єрківській близько 1 км та закуплені матеріали на загальну суму 234,5 тис. грн., з них із міського 

бюджету на суму 182,1 тис. грн., за рахунок проекту DESPRO – 52,4 тис. грн. 

На 2016 рік заплановано продовжити роботу в напрямку покращення ситуації по доступу до якісної 

питної води для населення. 

DemoUkrainaDH – Мінрегіоном схвалено демонстраційний проект "Реконструкція системи опалення 

котельні по вул. Багачанська, 104". Наступним кроком стала підготовка бізнес-плану, який складе основу 

прийняття рішення НЕФКО щодо фінансування проекту. Розробниками бізнес плану виступили 

консультанти шведської компанії AF-Industry. В рамках проекту планується охопити весь тепловий район 

«Авіамістечко» та провести модернізацію котельні по вул. Багачанська, 104, перекласти магістральні 

трубопроводи теплотрас із використанням попередньо ізольованих труб та встановити індивідуальні теплові 

пункти в 17 житлових будинках. Приблизний бюджет проекту становить 882 тис. євро. 

У 2015 році спеціалістами шведської компанії AF-Industry був розроблений бізнес план «Модернізація 

теплового району «Авіамістечко» в м. Миргород Полтавської обл.» та поданий на розгляд до кредитного 

комітету корпорації НЕФКО. 

У першій половині 2015 року було подано заявку до проекту міжнародної технічної допомоги у 

співпраці з Федерацією канадських муніципалітетів «Партнерство для розвитку міст». Проект 

міжнародної технічної допомоги у співпраці з Федерацією канадських муніципалітетів «Партнерство для 

розвитку міст» (Проект ПРОМІС) спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження 

ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення 

спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; 

створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримки процесу 

децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях. 

23 грудня 2015 року в приміщенні Полтавської ОДА відбулося урочисте підписання меморандуму про 

співпрацю між проектом «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) та Полтавськими ОДА, обласною 

радою і чотирма містами регіону - Кременчуком, Комсомольськом, Миргородом і Полтавою. Проект 

«Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) – проект міжнародної технічної допомоги, який спрямований на 

зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та 

прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері 

демократизації. Проект, що фінансується і підтримується урядом Канади і Федерацією канадських 

муніципалітетів, розрахований до 2020 року і передбачає у містах-партнерах запровадження демократичного 

врядування (насамперед залучення до життя міста та управління широкої громадськості), створення 

сприятливого клімату для розвитку малого та середнього бізнесу та підтримку реформи децентралізації. 

Участь у державних програмах та конкурсах. Так у 2015 році була проведена значна робота по 

написанню та поданню рядів проектів до Державного фонду регіонального розвитку. Також місто прийняло 

участь у обласному конкурсі проектів та програм. 

Для залучення в місто додаткових фінансових ресурсів, отримання технічної допомоги постійно 

подаються заявки до численних державних програм та проектів. Державним бюджетом України на 2016 рік 

передбачено для реалізації програми "Державний фонд регіонального розвитку" 3,0 млрд. грн., а для 

Полтавської області виділили кошти у сумі 80,7 млн. грн. 

Для фінансування у 2015 році від міста було подано 5 проектів до ДФРР: 

1. "Реконструкція мосту через річку Хорол, загальною довжиною 116 м, по вул. Гоголя у м. Миргороді 

Полтавської області"(перша черга). 

2. "Енергоефективна санація басейну ДНЗ № 11 "Теремок" - крок до здорового покоління дітей". 

3. "Реконструкція стадіону "Старт" по вул. Гоголя, 175 в м. Миргороді" - 22912,073 тис. грн., у тому 

числі "Реконструкція стадіону "Старт" по вул. Гоголя, 175 в м. Миргороді, І черга". 



4. Міжмуніципальний проект "Капітальний ремонт акушерсько-гінекологічного відділення 

Миргородської ЦРЛ з використанням енергозберігаючих технологій" (Миргородська районна рада; 

Миргородська районна державна адміністрація; Миргородська міська рада). 

5. Міжмуніципальний проект "Створення комплексної системи поводження з твердими побутовими 

відходами у Миргородському районі Полтавської області" (м. Миргород, села Білики, Вовнянка, Гаркушинці, 

Петрівці, Шахворостівка, Ярмаки). 

Для фінансування у 2016 році від міста було подано 3 проекти до ДФРР: 

1. "Реконструкція мосту через річку Хорол, загальною довжиною 116 м, по вул. Гоголя у м. Миргороді 

Полтавської області" (друга черга). 

2. "Будівництво двох мулових майданчиків на території існуючих каналізаційних очисних споруд у м. 

Миргород". 

3. Договір співробітництва громад "Створення комплексної системи поводження з твердими побутовими 

відходами у Миргородському районі Полтавської області". 

Проект "Реконструкція мосту через річку Хорол, загальною довжиною 116 м, по вул. Гоголя у м. 

Миргороді Полтавської області" пройшов конкурсний відбір проектів та програм, які спрямовані до 

Державного фонду регіонального розвитку та буде реалізовуватись протягом 2015-2016 років. Загальна 

вартість проекту становить 20 094,6 тис. грн., у 2015 році використано коштів із державного бюджету - 7 

509,3 тис. грн., коштів із міського бюджету - 834,4 тис. грн. Роботи по реконструкції мосту розпочались на 

початку листопада та продовжуються і сьогодні. 

За час проведення будівельних робіт підрядна організація "СТАР ГРУП ЛТД" звела тимчасовий 

понтонний пішохідний місток, провела демонтаж огороджувальних конструкцій, провела демонтаж 

асфальтобетонного покриття, були закуплені будівельні конструкції. Також за листопад - грудень 2015 року 

були проведені всі необхідні підготовчі роботи по майбутньому демонтажу мостових прольотів. Роботи по 

реконструкції мосту будуть продовженні при сприятливих погодних умовах. 

 

 
 

Проект «Створення спортивного майданчику «Екстрим» по вул. Гоголя, 175» (стадіон "Старт") 

пройшов конкурсний відбір Обласного конкурсу проектів та програм розвитку територіальних громад 

Полтавської області. З обласного бюджету як переможцю обласного конкурсу проектів розвитку 

територіальних громад виділено 50 тисяч грн. У 2015 році була проведена процедура закупівлі спортивного 

обладнання для впорядкування майданчику, у планах на 2016 рік підготувати майданчик та встановити 

закуплене обладнання. 

 

Популяризація велосипедного руху та пропаганда здорового способу життя. 
На початку 2015 року за ініціативи міської ради місто Миргород взяло участь в проекті "Розвиток 

велотранспорту задля добробуту громад" щодо допомоги місту у розробці стратегічного документу 

місцевого рівня. До процесу розробки велоконцепції було залучено діючу міську громадську організацію 

"Передвижник", учнів, велоактивістів, журналістів, архітекторів, інженерів. Координація зусиль щодо 

підтримки розвитку велотранспорту була підтверджена меморандумом про співпрацю між Миргородською 

міською радою та ГО "Асоціація велосипедистів Києва" від 13.03.2015 року. 

 



 
 

Метою меморандуму є консультування щодо консолідації зусиль сторін, спрямованих на розвиток 

велотранспорту у місті, зокрема, на розвиток велосипедної мережі та популяризацію велотранспорту серед 

населення. 

У тісній співпраці ГО "Передвижник" з місцевою владою розроблено та сесійно затверджено 

велоконцепцію міста, основною метою якої є створення безпечної велоінфраструктури. Депутати міської 

ради одноголосно прийняли рішення про затвердження концепції розвитку велосипедного руху та 

облаштування велосипедної інфраструктури в м. Миргороді на 2015-2020 роки. 

Метою велосипедної концепції є популяризація здорового способу життя громадян та гостей міста, 

молодіжного спорту, у тому числі велоспорту, забезпечення необхідних передумов для розробки та реалізації 

плану дій щодо створення безпечної велосипедної інфраструктури, подальшого розвитку велосипедного руху 

задля поліпшення якості життя мешканців, туристичної привабливості, розвантаження транспортної системи 

та покращення екологічного стану міста. 

Попередні підрахунки вказують, що для повного облаштування всієї велоінфраструктури та системи 

велонавігації в місті, необхідно близько 30 млн. грн. Для реалізації цього проекту будуть залучатися як 

вітчизняні, так і міжнародні інвестори. Розвиток велоруху передбачено стратегією розвитку Полтавської 

області, планом дій зі сталого енергетичного розвитку. Державною політикою з питань профілактики та 

лікування серцево-судинних захворювань вимагається обов’язкове включення у плани забудови міст 

створення велосипедних та бігових доріжок. 

 

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів. 

Значну увагу спеціалісти відділу приділяли проведенню інформаційно-просвітницьких заходів та 

популяризації заходів із енергозбереження, створенню Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

та заохочували жителів до активної участі у розбудові нашого міст Миргород. 

 



 
 

 



Економічний розвиток міста  

 

У світлі останніх подій, що відбулися в нашій країні, пов’язаних з військовими діями та, відповідним, 

погіршенням економічного розвитку в цілому, місту Миргороду протягом 2015 року було досить не просто 

досягати запланованих показників соціально-економічного розвитку. 

Тим не менше, і в таких умовах ми не дозволяємо собі опустити руки та ставимо за першочергове 

завдання відновлення мікроекономічної стабільності, пожвавлення економічного зростання, впровадження 

реформ та зміцнення внутрішнього ринку, - а безумовною вагомою складовою даного процесу є робота 

наших промислових підприємств. 

У звітному періоді вдалося збалансовано нарощували обсяги реалізації таким підприємствам, як: 

 ПАТ "Миргородський завод мінеральних вод"; 

 ТДВ "Миргородський хлібозавод"; 

 ДП "Миргородське лісове господарство"; 

 ПАТ "Армапром". 

За рахунок власних коштів промислові підприємства міста проводили модернізацію і технічне 

переоснащення діючих виробництв, запроваджували випуск нових видів продукції. Зокрема, інноваційні 

підходи до виробництва продукції застосовувалися на ПАТ "Армапром", там впроваджено виробництво 

нового виду сталі для об’єктів енергетики. Також дане підприємство не залишалося осторонь допомоги 

учасникам АТО: воно виготовляло листи для бронювання автомобілів місцевих військових частин.  

 

 
 

На ПАТ "Миргородський завод мінеральних вод" реконструювали системи каналізаційних мереж та 

вентиляції, запровадили випуск нового виду слабо мінералізованої питної очищеної води для дитячого 

харчування "Аква-няня". 



 
Динаміка розвитку економіки міста, за оперативними даними, характеризується стабілізацією ситуації та, 

навіть, збільшенням обсягів реалізації промислової продукції у відпускних цінах за 2015 рік у порівнянні з 

попереднім періодом на 1,5% і фактично становить 536,0 млн. грн.  
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Провідними обсягоутворюючим промисловим підприємством міста, як і в попередні роки, у 2015-му 

залишається ПАТ “Миргородський завод мінеральних вод” (виробництво мінеральної, столової та питних 

вод). 

У порівнянні з минулими роками в місті дещо змінилася структурна спеціалізація виробництва, зокрема, 

за рахунок активізації роботи ДП "Миргородське лісове господарство" в напрямку енергоефективного 

виробництва. На сьогоднішній день реалізація промислової продукції за видами діяльності виглядає 

наступним чином: 

 харчова та переробна промисловість – 67,5 %; 

 машинобудування – 12,7%; 

 виробництво та розподілення газу та води - 5,7 %; 

 виробництво пластмасових виробів – 6,4 %; 

 деревообробна промисловість - 7,5 %; 

 поліграфія - 0,2 %.  



Структура реалізації промислової продукції за 2015 рік 

(у відсотках) по м. Миргороду за видами діяльності
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Промоція роботи промислових підприємств стає пріоритетним завданням влади. Зазвичай 

організатори спеціалізованих економічних форумів та виставок запрошують до участі муніципалітети, а ми в 

свою чергу, залучаємо до участі в таких заходах спеціалізовані підприємства, які, як наслідок, отримують 

можливість на належному рівні прорекламувати себе.  

 

 



 

Висвітлення промислового потенціалу підприємств в промо-пропозиціях для вітчизняних та іноземних 

інвесторів та висвітлення на офіційному сайті Миргородської міської ради інформації щодо роботи галузі та 

привабливості особливостей регіону з метою залучення вливань капіталу з боку потенційних інвесторів є 

невід'ємною частиною нашої роботи. 

Пріоритетними для розвитку міста залишаються курортна та туристично-рекреаційна галузі. 

Щодо показників розвитку санаторно-курортній галузі, то за 2015 рік, обсяг реалізації санаторно – 

курортних послуг за попередніми даними склав 157,5 млн.грн., що на 7,3 % більше ніж у 2014 році.  

 

148,3
152,0

157,5

100

150

200

м
л

н
. 

гр
н

.

2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг реалізації санаторно - куротних послуг 

по місту Миргороду

 
 

У санаторіях міста протягом звітного року оздоровилося 34,4 тис. чоловік. 

 

 



 

Санаторно-лікувальні заклади постійно поліпшують матеріально-технічну та лікувальну бази. 

Інвестувалися кошти у проведення робіт з ремонту номерного фонду, оновлення діагностичного обладнання, 

рекреаційної інфраструктури, збудовано новий відкритий басейн між санаторіями «Миргород» та «Полтава». 

Торговельне обслуговування в Миргороді представлене 462 стаціонарними магазинами, 125 

підприємствами дрібнороздрібної мережі; 70 підприємствами ресторанного господарства, 214 

підприємствами сфери послуг, 35 аптеками та аптечними пунктами , 8 ветаптеками, 4 магазинами “Оптика”, 

14 автозаправними станціями. 

У 2015 року відкрито 3 підприємства роздрібної торгівлі:  

 магазин "Лукас", вул. Гоголя, 84; 

 магазин "Prostor", вул. Гоголя, 72; 

 магазин "Presental", вул.Д.Апостола, 5. 

1 підприємство ресторанного господарства: 

 кондитерська "Слойка Лукас", вул. Гоголя, 103. 

1 аптека: 

 аптека "Ай Пі Фармація", вул. Гоголя, 139А. 

 

 

 



 

Щодо розвитку сфери послуг у місті Миргороді, то станом на 01.01.2016р. налічується 214 підприємств. 

У цій сфері працює близько 700 чоловік. Місто охоплено найнеобхіднішими побутовими послугами. 

Забезпеченість населення міста торговельною площею вище нормативу у 3.3 рази. 

Загалом у сфері малого підприємництва працює 4,2 тис. чоловік. Переважний напрямок в 

підприємницькій діяльності міста займає торговельно–посередницька діяльність та діяльність у сфері послуг. 

Частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва складає - 6.21 відсотків.  

 

Містобудівна діяльність  

За 2015 рік відділом архітектури та містобудування підготовлено (та укладено виконавчим комітетом) 21 

угода про залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста на суму 661392,56 грн. ( в 2014 році – 19 договорів на суму 2934411 грн.) 

За 2015 рік на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста надійшло 643704,36 

грн (в 2014 році – 258329 грн.). 

Робота по впорядкуванню розміщення зовнішньої реклами на території міста принесла в бюджет 

Миргорода 371696,25 грн. (для порівняння - у 2014 році надійшло – 363520,40 грн.). 

За 2015 рік укладено нових 29 договорів про тимчасове платне користування місцями, що перебувають у 

комунальній власності міста для розміщення зовнішньої реклами . Загальна сума по новим укладеним 

договорам – 1241,64 грн. в місяць (в 2014 році – 33 угод по 4808,0 грн. щомісячно). 

За 2015 рік видано 128 будівельних паспортів на забудову земельних ділянок, будівництво 

господарських будівель і споруд, прибудов до житлових будинків та інше (для порівняння - у 2014 році 

видано 172 будівельних паспорти).  

За 2015 рік видано 146 містобудівних умов та обмежень (для порівняння в 2014 році -106). 

 

Житлова політика та будівництво 

У 2015 році введено в експлуатацію: 

- 148 індивідуальних будинків загальною площею – 19417,9 кв.м. (в 2014 році – 52 будинка площею 

5585,5 кв.м). Заходи по житловому будівництву в Миргороді фінансуються за рахунок власних коштів 

підприємств, суб’єктів господарської діяльності та коштів індивідуальних забудовників. 

У 2015 році продовжувалося будівництво:  

- 9-поверхового 105- квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями офісів та відділу 

освіти райдержадміністрації ТОВ “Лубнижитлобуд 2010” по вул. Сорочинській,53; 

- 9- поверхового 102 – кв. житлового будинку з вбудованим магазином ПП «Ангропродукт» по вул. 

П.Мирного, 3. 

 

 



 

Розпочаті роботи ПП "Метан" по добудові незавершеного будівництва багатоквартирного житлового 

будинку за адресою: вул. Свидницького, буд. 3-А.  

Продовжується будівництво пансіонату відпочинку по вул. І.Ігнатенка з благоустроєм прибережної зони 

правого берега (район вул. Івана Ігнатенка) та русла річки Хорол. 

Проведені підготовчі роботи з будівництва стоматологічної клініки по вул. Троїцька, 2-В. 

Закінчено будівництво добудови торгового центру по вул. Гоголя, 147 Наприкінці року почалася 

реконструкція центрального мосту через річку Хорол.  

 

 
 

Земельні відносини на території міста у 2015році 

Протягом 2015 року земельний відділ міської ради розглянув 1447 заяв та клопотань. В основному це 

звернення з питань оформлення права власності та права оренди на земельні ділянки, вирішення земельних 

спорів та інші. 

Миргородська міська рада, як розпорядник земель комунальної власності, на засіданнях сесії протягом 

2015 року розглянула та прийняла 987 рішень у сфері регулювання земельних відносин, з них: 

- 714 рішень про індивідуальне землекористування; 

- 259 рішення про оформлення юридичними та фізичними особам підприємцями прав на земельні ділянок, 

викупу земельних ділянок та інші; 

- 14 рішень щодо затвердження програм, положень, результатів конкурсного відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та проведення земельних торів, анулювання результатів земельних торгів та 

інше. 

 

Продаж земельних ділянок та підготовка земельних торгів (аукціонів)  

У 2015 році міською радою продано 7 земельних ділянок комунальної власності 

несільськогосподарського призначення на загальній площі 0,0687 га. З них 5 земельних ділянок було продано 

за результатами земельних торгів (аукціонів),  

Планові показники на 2015 рік по надходженню коштів від продажу земельних ділянок комунальної 

власності несільськогосподарського призначення перевиконано на 202 845,00 грн.  

Протягом звітного періоду земельним відділом проведено організаційні роботи щодо підготовки 10 

вільних земельних ділянок для продажу на аукціоні. Право комунальної власності зареєстровано у 

Державному земельному кадастрі та в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Перелік 



земельних ділянок, продаж та набуття права оренди, яких здійснюється шляхом проведення земельних торгів 

(аукціонів) постійно обновляється відповідно до прийнятих рішень міської ради. Інформація про вільні 

земельні ділянки розміщена на офіційному веб-сайті Миргородської міської ради. 

 

Розгляд земельних спорів 

У минулому році відбулось 28 засідань комісії вирішенню земельних спорів та розглянуто 69 звернень 

громадян. У більшості випадків комісія рекомендувала сторонам земельних спорів вирішувати земельні 

питання з дотриманням правил добросусідства та шляхом компромісів. Здебільшого громадяни знаходили 

порозуміння та вдавалось вирішити земельний спір в добровільному порядку, в деяких випадках комісія 

рекомендувала вирішити спірні питання у судовому у порядку. 

З метою стягнення збитків за користування земельними ділянками у 2015 році було проведено 3 

засідання комісії по визначенню та відшкодуванню збитків, заподіяних територіальній громаді міста, 

внаслідок порушення земельного законодавства.  

Було направлено 8 – претензійних листів, відповідно до яких у фонд міської ради сплачено грошові 

кошти на загальну суму 55 000 грн.. 

У судовому порядку було розглянуто питання стягнення збитків в сумі 39 260, 41 грн. з фізичної особи – 

підприємця.  



МКЖЕУ  

Житлове господарство 

 

Багатоповерховий житловий фонд міста, загальною площею 0,45 млн. м
2
 знаходиться на утриманні: 

 Миргородського комунального житлово-експлуатаційного управління – 152 комунальних житлових 

будинку загальною площею 393,05 тис. м
2
; 

 ТОВ «Миргородкомунсервіс» - житловий будинок по вулиці Перемоги, 10 – 6,8 тис. м
2
; 

 СПТУ – 44 – житловий будинок по вул. Мічуріна, 5 – 0,4 тис. м
2
; 

 11 ОСББ – 14 житлових будинків – 38,27 тис. м
2 

( в т.ч. у 2015 р. ОСББ «Солов’їний затишок», 

«Троїцьке 57»); 

 4 житлових кооперативів – 14,130 тис. м
2
; 

 5 відомчих гуртожитків – 3,9 тис. м
2
. 

Для забезпечення належних умов проживання мешканців та відновлення технічного стану 

багатоповерхових житлових будинків міською радою розроблена «Міська програма капітального ремонту та 

благоустрою житлового фонду комунальної власності та ОСББ м. Миргород на 2014-2015 роки», яка була 

затверджена рішенням 5 сесії 7 скликання Миргородської міської ради від 24.12.2015 року №13 «Про 

внесення змін до рішення 41 сесії міської ради 6 скликання від 24 грудня 2014 року № 21 «Про затвердження 

Міської програми капітального ремонту житлового фонду комунальної власності та ОСББ м. Миргород на 

2014-2015 роки».  

Програмою у 2015 році передбачалось виділення коштів з міського бюджету в сумі 2111,30 тис. грн. За 

рахунок виділених коштів виконано роботи по капітальному ремонту на загальну суму 2339,70 тис. грн., в т. 

ч. кошти мешканців 236,6 тис. грн., в т.ч. по капітальному ремонту: 

Покрівлі: 

- вул. Гоголя,103, 99/2, 156,154, вул. Багачанська,112, вул. Шишацька,119 – 620,1 тис. грн. 

 

 
 

Інженерні мережі: 
- вул. Гоголя, 136 (газові), вул. Ковтуна, 3, 4, вул. Гоголя, 156, вул. Багачанська, 52, 54, 58 (каналізація), 

вул. Шишацька, 88 (опалення), вул. П. Мирного, 16, вул. Гурамішвілі, 3, вул. Гоголя, 131, 135, 74, 

вул. Д. Апостола,3,5 (теплоізоляція) - 299,7 тис. грн. 

 

Утеплення стін ж/б: 



- вул. Старосвітська,20, вул. Багачанська,114 – всього робіт на суму 221,4 тис. грн., в т.ч кошти міського 

бюджету 148,3 тис. грн., співфінансування мешканців – 73,1 тис. грн. 

 

Лічильники тепла: 
- встановлено 30 лічильників у 28 ж/б: Ковтуна, 3, 4, Кашинського, 11, Гоголя, 7, 9, 11, 74, 36, 104, 

135/11, 136, 138, 154, 158, 181-Б, Козацька, 3, Мічуріна, 5-А, Незалежності, 18, Багачанська, 48, 50, 

52, 58, 60, 62, Свидницького, 1, 3, Вокзальна, 29, Сорочинська, 146 – 627,3 тис. грн., в т.ч. за кошти 

міського бюджету - 474,3 тис. грн., співфінансування мешканців – 153,0 тис. грн.; повірка лічильників 

– 63,9 тис. грн. 

 

Ліфти: 
- диспетчеризація 47 ліфтів ж/б: Гоголя, 15, 47/2, 139, 162, П. Мирного, 24, Старосвітська, 19, 20, 29, 

Д.Апостола, 2, 4, 6, 4-А, 6-А, Незалежності, 2, Сорочинська, 4, 20, Я. Усика, 36, Кашинського, 26- 

406,3 тис. грн., Кашинського, 4 ОСББ «Центр» - 16,8 тис. грн. (міський бюджет 6,26 тис. грн., 

мешканці – 10,54 тис. грн.), капітальний ремонт Сорочинська, 20 (п.2) -30,7 тис. грн. 

 

Інші роботи: 
- Вокзальна,27 (підвал),Багачанська,86 (підсилення стін фасаду), Гоголя,52 (вимощення), Кривенка,4 

(газові конвектора) – 117,4 тис. грн. 
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Фінансування робіт по капітальному ремонту 
житлового фонду у 2015 р. на загальну суму 2339,7 
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Проблемними питаннями належного утримання житлового фонду комунальної власності міста 

залишаються: 

- відсутність співфінансування з державного бюджету робіт по капітальному будівництву, що 

унеможливлює виконання комплексних капітальних ремонтів житлових будинків; 

- значна зношеність житлового фонду, а саме 80%. На даний час нагальним питанням залишається 

виконання робіт по модернізації 31 ліфтів, які відпрацювали більше 25 років, на ці роботи потрібно 7,0 млн. 

грн. 

Поточний ремонт житлових будинків проводить Миргородське КЖЕУ 

У 2015 році виконано робіт по житловому фонду на суму 5501,9 тис. грн., в т.ч.: 

 прибирання та косіння прибудинкової території – 1084,2 тис. грн.; 

 поточний ремонт покрівель – 349,5 тис. грн.; 

 поточний ремонт під’їздів – 390,6 тис. грн.; 

 поточний ремонт конструктивних елементів (вікон, дверей, сходових площадок, перил, цоколя та 

інше) – 595,2 тис. грн.; 

 поточний ремонт мереж водопровідно-каналізаційних, гарячого водопостачання, теплопостачання та 

ливневої каналізації – 1434,5 тис. грн.; 

 поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання – 151,4 тис. грн.; 

 технічне обслуговування 64 ліфтів – 415,0 тис. грн.; 

 енергопостачання ліфтів – 103,6 тис грн.: 

 освітлення місць загального користування – 521,0 тис грн.; 

 інші послуги (вивезення відходів, обслуговування димовентиляційних каналів, ремонт дитячих та 

спортивних майданчиків, утримання аварійно-диспетчерської служби, дератизація та інше) – 456,9 тис. грн. 

 

Поточний ремонт житлових будинків Миргородським КЖЕУ 

за 2011-2015 роки (в натуральних показниках) 
 

 
 



Теплове господарство 

 

Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства “Миргородтеплоенерго” засноване 

на майні, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області. 

Котельними підприємства надають послуги з теплопостачання в м. Миргород – 9 котелень та 8 топочних 

сумарною потужністю 80,7 Гкал/год та довжиною теплових мереж 20,6 км. Кількість встановлених котлів – 

73 шт, з яких котли з ККД нижче 80% становить 34 шт. Котельними м. Миргорода обслуговується 126 

житлових будинків, 8 шкіл, 6 дитячих садочків, 4 лікувальних закладів та 152 об’єктів іншого призначення. 

У 2015 р. виконано планову заміну ділянки тепломережі діаметром 273мм на сучасну попередньо 

ізольовану, в поліуретановій ізоляції біля будинку по вул. Старосвітській, 29 – 116 м.п. та біля будинку по 

вул. Старосвітській, 20 – 132м.п. Також в рамках інвестиційної програми були проведені планові заходи по 

реконструкції котельні за адресою пров. Спартаківський, 8 з метою закриття збиткової котельні по вул. 

Спартаківська, 17. В реконструкцію входить заміна насосної групи з оптимізацією гідравлічних 

характеристик теплових мереж в кількості 4 шт., будівництво нової тепломережі між існуючими тепловими 

мережами цих двох котелень довжиною 180 м.п. в двох трубному вимірі, заміна теплообмінника. Основна 

реконструкція котельні по провулку Спартаківському, 8 проведена за сприянням виконавчого комітету 

Миргородської міської ради та Інституту місцевого розвитку на виконання Проекту USAID «Місцеві 

альтернативні джерела енергії: м. Миргород» та передбачала заміну застарілих котлів НІІСТУ-5 з ККД 

близько 70% на сучасні КОЛВІ – 900, які мають ККД до 93%.  

 

 
 

У котельні по вул. Шишацька, 80 проведено заміну котла КБНГ 2,5 який відпрацював свій ресурс, на 

котел ВК-21потужністью 1,72 Гкал. Котел обладнаний сучасним пальником змішуючого типу, що дозволить 

скоротити витрати умовного палива на 131,4 тону на рік. Загальний економічний ефект від впровадження 

інвестиційної програми відносно фактичних та нормативних умов роботи в розмірі 259,2 тис. грн. і 633,2 тис. 

грн. відповідно.  

Згідно плану організаційно-технічних заходів до опалювального періоду проведено експертне 

обстеження 9 – ти котлів, які потребували такого обстеження в зв’язку з закінченням терміну експлуатації. 

Підприємство отримало позитивний експертний висновок і їх експлуатація подовжена. Для решти котлів, у 

кількості 64 шт., на даний момент проведено планові попереджувальні ремонти, гідравлічні випробування, 

очищення газо-повітряних каналів, проведено наладку газопальникових пристроїв. Також котли мають чинні 

дозволи на експлуатацію. У всіх котельнях проведено ремонт запірної арматури котлів та запобіжних 

клапанів, в кількості 531 шт., виконаний ремонт мережних насосів в кількості 40 шт. Також проведено 

загальні «косметичні» ремонти всередині та зовні виробничих приміщень. 



Гідравлічні випробовування теплових мереж дають змогу виявити додаткові проблемні ділянки, ремонт 

яких виконується негайно. При цьому замінено 150 м.п. труб і відновлено понад 300 м? теплової ізоляції, що 

дозволить зменшити витрати на 4,1 тону умовного палива та кошти у сумі 38,6 тис. грн. Зменшення втрат 

теплоносія в т/мережах за рахунок попереднього випробування мереж надлишковим тиском в ремонтний 

період дає змогу зменшити споживання палива на 4,1 т.у.п. в рік та зекономити кошти у сумі 38, 6 тис. грн. 

Фахівцями нашого підприємства ведеться постійний інструментальний та лабораторний контроль за 

дотриманням режиму роботи котлів та устаткування ХВО (хімічної водоочистки). Ці заходи скорочують 

споживання палива на 27 т.у.п. в рік на суму 146,8 тис. грн. 

Кількість споживачів послуг централізованого опалення та централізоване постачання гарячої води 

становить: 

Обсяг реалізації теплової енергії та надання послуг підприємства за 2014-2015 р. 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2014 р. 2015 % 

Відпущено теплової енергії, у т.ч. тис.Гкал 62,554 61,212 97,9 

- населення -«- 48,240 47,264 98,0 

- державні бюджетні установи  -«- 1,547 1,366 88,3 

- місцеві бюджетні установи  -«- 10,016 10,172 101,6 

- інші споживачі -«- 2,751 2,410 87,6 

 

Чистий дохід від реалізації послуг, у т.ч. тис. грн. 27908 42701,4 153,0 

- населення -«- 16011,2 23565,0 147,2 

- державні бюджетні установи  -«- 1304,5 1921,7 147,3 

- місцеві бюджетні установи  -«- 8443,9 14315,4 169,5 

- інші споживачі -«- 2148,4 2899,3 135,0 

 

Водопостачання 

ОКВПВКГ «Миргородводоканал» здійснює водопостачання населення та підприємств міста Миргород, 

селища Велика Багачка, сіл Гаркушенці та Попівка. Протяжність мереж водопостачання становить по 

м.Миргород – 136,0 км. 

Джерелом господарсько-питного водопостачання ОКВПВКГ «Миргородводоканал» є води бучацького 

(глибина 160-170м) і харківського (глибина 80м) водоносного горизонтів. 

Вода з цих горизонтів відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10. 

Централізоване водопостачання міста Миргород здійснюється з 3 водозаборів та 21 діючої свердловини 

(крім того 5 резервних свердловини, 4 запісочених і 3 затампонованих).  

 

Водовідведення 

ОКВПВКГ «Миргородводоканал» здійснює водовідведення міста Миргород та селища Велика Багачка. 

Місто Миргород та селище В. Багачка каналізовані неповною роздільною системою каналізації з однією 

мережею труб для відведення побутових і виробничих стічних вод. 

Протяжність каналізації міста Миргород становить 55,2 км. 

Стічні води побутової каналізації міста та селища каналізаційними насосними станціями перекачуються 

на міські та селищні очисні споруди. На балансі підприємства знаходяться 5 насосних каналізаційних 

станцій. 

Обсяги відпуску продукції в кількісному виразі за 2015 рік становлять: 

- по водопостачанню 1534,8 тис. м
3
, в порівнянні з минулим роком зменшились на 174,4 тис. м

3
; 

- по водовідведенню 1260,8 тис. м
3
, зменшились на 209,3 тис. м

3
. 

Зменшення відбулось за рахунок всіх категорій споживачів. 

За період 2015 року підприємством виконані наступні ремонтно-будівельні роботи. 

- на водопровідній мережі по вулицях Тичини, Троїцькій, Українській, Вовка, Береговій, 

Боровиковського, Козацькій, Котляревського, Хорольській; 

- з технічного обслуговування обладнання (насос ЕЦВ6-10) на артсвердловині санаторію «Слава» та 

демонтажу і монтажу насосного обладнання свердловини ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод»; 

- на водопровідній мережі по вулицях Лазоренка, Гоголя; 

- площадки первинних відстійників очисних споруд на суму 28,6 тис.грн.; 

- системи водопостачання котельні по вул. Спартаківській на суму 21,6 тис.грн.; 

- по будівництву водопроводу по вул. Єрківській на суму 87,5 тис.грн.; 

- по будівництву водопроводу по вул. Єрківській на суму 86,8 тис. грн., загальна довжина 1300 м; 



- на водопровідній мережі по вулицях Лазоренка, Вокзальній, Козацькій, Гурамішвілі на суму 2,0 тис. 

грн.; 

- реконструкцію зовнішніх мереж водопроводу протяжністю 190 м по вулиці Корсуна та провулку 

Кобзарському на суму 43,2 тис. грн.; 

- підключення до водопровідної мережі житлового будинку по вулиці Сорочинській та складу соломи по 

вулиці Шишацькій, 86 на суму 9,7 тис. грн.; 

- санацію водопровідної мережі довжиною 250 м для ПАТ «Армапром» на суму 43,7 тис.грн. 

 

 
 

За 2015 рік було придбано основних засобів на суму 216,9 тис. грн. 

Проблемні питання для ОКВПВКГ «Миргородводоканал»: 

- необхідно замінити дві повітродувки на очисних спорудах; 

- необхідно побудувати два мулових майданчика на території очисних споруд; 

- необхідно придбати каналопромивочний автомобіль для прочистки каналізаційних мереж (в даний час 

підприємство вимушене замовляти цю послугу у інших підприємств). 

З метою забезпечення екологічної безпеки міста необхідно провести реконструкцію КНС-1, КНС-2, 

КНС-3, КНС-4. Насосне обладнання, встановлене ще у 60-80 роках минулого століття, сильно застаріле та 

знаходиться в аварійному стані. На першому етапі необхідно виготовити проектну документацію на 

реконструкцію КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4. 

З метою забезпечення екологічної безпеки міста необхідно провести реконструкцію другої нитки 

напірного каналізаційного колектора від КНС-2 до КОС. Колектор експлуатується 48 років, на протязі 

останніх 10 років знаходиться а аварійному стані. Аварія на каналізаційному колекторі може спричинити 

негативний вплив на екологічний стан р. Хорол і навіть призвести до екологічної катастрофи міста. 

Подальше підтримання цього об’єкту в робочому стані можливо лише при умові його повної реконструкції. З 

метою забезпечення екологічної безпеки жителів міста, а також, втрат ресурсів необхідно провести 

реконструкцію ділянки водоводу по вулиці Вовка в м.Миргород. Необхідно провести санацію водопровідних 

мереж по вулицях Тичини, Грекова, Озерній, Капніста, Троїцькій. 

 
Електропостачання 

 

Послуги з електропостачання в місті надає Миргородська філія ПАТ «Полтаваобленерго» 

По споживачах у 2015 р. всього 115,6 млн. кВт год., в т.ч.: 

- населення - 51, 6; 



-  промисловість - 23,0; 

-  с/г споживачі - 5,9;  

-  державний бюджет - 6,3; 

-  місцевий бюджет - 3,5;  

-  ЖКГ - 6,4;  

- інші - 18, 9. 

 

Виконання ремонтних робіт в мережах 10кВт 

Перелік робіт 
од. 

вим. 
2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 

Ремонт ліній шт. 6 7 7 5 10 

Ремонт ліній км 90,18 79,01 67,63 85,37 61,27 

Заміна опор шт. 63 41 58 28 40 

Заміна проводу км 3,71 2,23 4,49 3,8 3,05 

Ремонт та заміна 

роз`єднувачів шт. 43 46 64 43 61 

Розчищення траси км 84,17 100,77 113,3 107,6 108,53 

Регулювання проводів км 21,5 20,66 20,96 42,94 12,06 

Витрати на ремонтні 

роботи тис.грн. 283,792 340,01 602,05 542,37 756,74 

 

Виконання ремонтних робіт в мережах 0,4кВт 

Перелік робіт 
од. 

вим. 
2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 

Ремонт ліній шт. 177 187 162 147 114 

Ремонт ліній км 271,46 284,39 236,09 194,91 174 

Заміна опор шт. 473 439 285 246 460 

Заміна проводу км 10,765 29,487 11,94 6,09 5,98 

Заміна вводів на 

ізольовані шт. 485 1098 1370 8 772 

Розчищення траси км 232,76 261,76 303,62 233,44 185,11 

Регулювання проводів км 70,11 73,02 72,05 69,73 48,11 

Витрати на ремонтні 

роботи 

тис. 

грн. 1890,311 2024,91 1883,07 1471,39 4200,71 

 

Виконання ремонтних робіт трансформаторних підстанцій 10/0,4кВт 

Перелік робіт 
од. 

вим. 
2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 

Ремонт КТП, ЗТП, РП  шт. 151 138 114 105 121 

Заміна силових 

трансформаторів шт. 31 20 18 25 14 

Ремонт будівельної частини шт. 3 1     4 

Ремонт покрівель  шт. 1 0 1   2 

Витрати на ремонтні роботи тис.грн. 638,228 722,94 614,14 551,773 443,86 

 

Газове господарство 

На території м. Миргорода послуги з газопостачання надає Миргородський район газопостачання ПАТ 

«Полтавагаз». На обслуговуванні Миргородського РГП ПАТ «Полтавагаз» знаходяться 17 996 будинків і 

квартир. Протяжність газопроводів становить 179,81 км, ГРП – 21 шт., ШРП – 37 шт., станцій катодного 

захисту (СКЗ) – 51 од. 

У 2015 році було газифіковано 39 будинків, проведено капітальний ремонт –1 СКЗ, встановлено 864 

лічильники газу. 

 

Благоустрій міста 

 

КП «Комбінат благоустрою і озеленення»  

У 2015р. підприємством виконано такі роботи по наступних напрямках: 



Озеленення: 

- здійснено улаштування території газону по вул. Гоголя (навпроти магазину «Фуршет») –пиляння, 

корчування дерев, планування, завіз ґрунту, висадка саджанців берези (20 шт.), посадка газону, полив; 

- проведено роботи на квітниках: підготовка ґрунту під посів та висадку насіння і розсади квітів та 

догляд за ними рихлення, прополка, полив -2500 м
2
. Розкриття троянд і багаторічних квітів та весняна 

обрізка троянд; 

- висаджено розсади петунії - 2000 шт. сальвії – 3000 шт.(29,4 тис. грн.) цибулини тюльпан – 3500 

шт.(15,2 тис. грн. ) насіння однорічних квітів – 350 грам. (7,5 тис. грн.); 

- висадка розсади однорічних квітів на клумбах, петунії в ск. Центральна площа, сквер Леніна в 

кількості -1000шт. сальвія, ск. Вічної слави -800шт., канни – 1140 шт., парк Дружба, вул. Гоголя, ск. Козакам 

Миргородщини-556шт., ск. Котляревського - тагетис - 655шт., айстра-368шт., вул. Незалежності тагетис-

632шт.; 

 - вирощено та висаджено канни -1800 шт.; 

- висаджено 780 шт дерев, кущів – 505 шт. Виконувався тричі на тиждень полив саджанців дерев і 

квітів та рихлення після поливу; 

- проведено роботу по наведенню належного санітарного стану в лісопарковій зоні та полосі відведення 

дороги по вул. Полтавській в межах від вул. Котляревського до вул. Байрацької; 

- придбано мінеральних добрив та внесено на газони -.4800 м.кв.; 

- прочищено ливневої каналізації загальною протяжністю 2,2 км.; 

- проведено підсів газонної трави, що на 40 % більше порівняно з минулим роком, загальна площа 4500 

м
2
 (150 кг)- по вул. Гоголя, Сквер «Вічної слави» та здійснюється регулярний догляд (полив, прополка, 

стрижка). 

На підставі рішення виконавчого комітету Миргородської міської ради № 234 від 18.03.2015 р. «Про 

дозвіл на видалення сухостійних, аварійних фаутних і порослих дерев», відповідно до акту вирубки дерев 

затверджено до видалення - 105 , видалених аварійних - 108,виконано формування крони, видалення сухих 

гілок на - 45 деревах 

За 2015 рік на озеленення міста понесені витрати в сумі - 445,4 тис. грн. Загальна сума коштів, що 

надійшли підприємству з міського бюджету у 2015 році з фонду охорони навколишнього середовища міста 

52,1 тис. грн. 
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Підприємство підтримує порядок та чистоту в місті на площі 96000 м
2
: проводилось щоденне 

прибирання вулиць: Гоголя, Незалежності, Сорочинської, Воскресінської, Кашинського, Я. Усика, 

Д.Апостола, скверів та парків загальної площі, а також двічі на тиждень прибирання наступних вулиць та 

автобусних зупинок. Проводилось очищення бордюрів на вулицях Гоголя, Сорочинська, Старосвітська, 

Шишацька, Спартаківська, Козацька, Харківка, Залізнична, Незалежності, Воскресінська, Багачанська, 

Кашинського загальною протяжністю – 31,8 км. Придбано мінеральних добрив та внесено на газони - 1200 м 

кв. Придбано та встановлено урни для сміття в кількості 42 шт. 

Здійснено капітальний ремонт автобусних зупинок: на вул. Гурамішвілі - Наріжного, вул. Сорочинська, 

255, вул. Сорочинська, 146, Гурамішвілі, 131, 95/18 загальною вартістю виконаних робіт – 13,6 тис. грн.  

Відбулась підготовка та відкриття центрального пляжу міста до літнього сезону: проведено водолазне 

обстеження та очистка акваторії пляжу – 7,3 тис. грн., фарбування грибків – 4шт., лавочок – 6шт., урн – 4шт., 



роздягальні – 2шт., туалет – двері – 2 шт., установлено буї, здійснено ремонт та встановлено 20 шт. 

попереджувальних табличок, облаштування дитячої купальні, придбано медикаменти для надання першої 

медичної допомоги відпочиваючим (700 грн.), проведено навчання та оформлено страхування матросів-

рятувальників (800 грн.). 

Упродовж року підприємство здійснювало святкове оформлення міста. Щорічно проводяться роботи по 

утриманню та очищенню систем 5 фонтанів, закуплено полікарбонат для поточного ремонту та укриття на 

суму – 6,9 тис. грн.  

З метою підтримання належного стану газонів, скверів, парків та узбіч вулиць з 1.05.15р. по 1.10.15р. 

створена бригада, яка займається механічним косінням трави. Загальний обсяг площі косіння складає – 29,2 

га. Для покращення ефективності та обсягів робіт придбано: висоторіз – 18,8 тис. грн., електропилка – 4,1 

тис. грн., мотопилка 1 шт. – 7,0 тис. грн. Для економії витрат газу було придбано котел твердопаливний в 

комплекті – 54,6 тис. грн. 

За 2015 рік на потреби по благоустрою міста було витрачено - 926,6 тис. грн., виділено з цільового фонду 

на поповнення статутного капіталу 149,7 тис. грн., з них придбано основних засобів на 149,6 тис. грн.  

У 2015 році значну роботу було проведено по облаштуванню технічних засобів регулювання дорожнього 

руху. Встановлено нових та замінено старих на нові дорожні знаки, які відповідають вимогам ДСТУ 4100-

2002 – 144 шт., загальною вартістю – 26,6 тис. грн. та матеріали для їх встановлення – 1,7 тис. грн. Виконано 

дорожню розмітку регульованих та нерегульованих пішохідних переходів – 38 шт. Виконано повздовжню 

розмітку ручним способом загальною протяжністю – 20,2 км; (вартість закупленої фарби для нанесення 

дорожньої розмітки – 39,7 тис. грн. ). Влаштовано нові пішохідні переходи –по вул. Шишацька, вул. 

Спартаківська, вул. Гоголя (біля Універсаму), вул. Старосвітська 20 А; 

 

 
 

Створено запас дорожніх знаків – 10 шт. Виготовляються таблички, табло різного характеру від 

повідомлю вальних до заборонних, закуплені матеріали для встановлення дорожніх знаків – 1,7 тис. грн. 

Виконано роботи по проект : «Капітальний ремонт установлення технічних засобів регулювання дорожнім 

рухом – світлофорів на розі вулиць Незалежності – Кашинського в м. Миргород Полтавської області» 

загальною вартістю 189,5 тис. грн., де було встановлено світлофори дорожні – 8 шт., пішохідні – 4 шт. та 

прокладено необхідні комунікації та встановлено знаки. 

 



 
 

У 2015 р. з міського бюджету на потреби технічних засобів регулювання дорожнього руху витрачено ~ 

160,2 тис. грн. (придбання та встановлення дорожніх знаків, матеріалів для стійок, фарба «Шосе», виконання 

дорожньої розмітки механічним способом, інші витратні матеріали), з цільового фонду виділено 100,2 тис. 

грн. 

 

 
 

Утримання та реконструкція вуличного освітлення 

На балансі Миргородського комунального підприємства КП «Комбінат благоустрою і озеленення» 

знаходяться 49 шаф обліку, загальна кількість ліхтарів, задіяних у системі зовнішнього освітлення міста 

Миргорода – 4781 шт., загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення - 122,9 км витрати електроенергії 

557014 кВт*год. на суму 342,7 тис. грн. за 2015 рік. 



 

Проект "Технічне переоснащення" 

Капітальний ремонт вуличного освітлення м. Миргорода Полтавської обл. з оснащенням економними 

світильниками (NEFKO), який направлений на удосконалення та підвищення якості вуличного освітлення – 

438 світильників, запланований проект вартістю 947,5 тис.грн. виконано повністю, а саме у 2014 році роботи 

виконані на 352,7 тис. грн., вул. Гурамішвілі, Шишацька, Козацька, М.Дивізій, Харківка, Спартаківська. У 

2015 році закінчено роботи по вулицях Гоголя, Старосвітська на суму 444,5 тис. грн. Завдяки вибору 

оптимальних світильників для проекту та економії під час виконання робіт технічного переоснащення 

вулиць, в подальшому вдалося скоротити витрати на матеріалах які були передбачені проектною 

документацією. На кошти які залишилися в результаті економії, після виконаних робіт на вказаних вулицях, 

з’явилася можливість додатково покращити освітлення такими ж світильниками – 77 шт. на вул. Д.Апостола, 

вул. Тичини та вул. Сорочинська частково. Демонтовані світильники в результаті виконаних робіт в кількості 

314 шт. були використані на капітальний ремонт вуличного освітлення інших вулиць.  

З початку 2015 року виконані роботи по капітальному ремонту на суму – 64,0 тис. грн., який 

розрахований на покращення якості освітлення існуючих світлоточок на вулицях Котляревського на суму – 

28,7 тис. грн., Б.Хмельницького – 18,6 тис. грн., Воскресінська – 8,2 тис.грн., Ксьонза – 8,4 тис. грн. з 

оснащенням ресурсозберігаючими приладами, які зарекомендували себе як високоефективні освітлюючі 

матеріли, що дають змогу поєднувати якість та менші енергозатрати. 

 

 
 



Реконструкція вуличного освітлення направлена на розширення системи освітлення, підвищення її 

ефективності та впровадження енергозберігаючих технологій. Так у 2015 році виконання програми 

реконструкції вуличного освітлення виконана на 353,1 тис.грн – 221 шт., а саме вул. Мельченка-Посвіта 32,0 

тис.грн, вул. Стаднянська 28-32 – 3,0 тис. грн., вул. Космонавтів – 43,3 тис. грн., пров. Різницького – 5,0 тис. 

грн., пров. Луговий – 6,8 тис. грн., вул. Колгоспна-Я.Остряниці – 36,0 тис. грн., вул. Старосвітська 45-47 – 2,5 

тис. грн., вул. Свидницького-пров.Тополиний – 29,1 тис. грн., пров. Єрківський – 24,6 тис. грн., вул. Гоголя-

Лікарняна – 61,0 тис. грн., вул. Короленка – 8,7 тис. грн., вул. М.Дивізій – 6,8 тис. грн., вул. Почапський – 6,0 

тис. грн., вул. Лугова – 35,5 тис. грн., вул. Андреєва – 11,1 тис. грн., пров. Вузький – 5,0 тис. грн., вул. 

Лубенська – 37,0 тис. грн. 

Загальна сума реконструкції – 353,1 тис. грн., що дозволило збільшити кількість світлоточок на 228 шт. 

та протяжність мереж на 6 427 м 

Станом на 31.12.15р. виконано робіт та сплачено виконання на суму 991,6 тис. грн. 

 

 
 

У 2015 р. знову знижено споживання електроенергії 

 

Діаграма змін вартості та споживання електроенергії
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Протягом 2015 року по поточному утриманню вуличної мережі освітлення було замінено 1623 шт. ламп 

загальною вартістю – 103,7 тис. грн. 

На утримання вуличного освітлення використано 776,4 тис. грн. 
 

 



Проблемні питання 

Для своєчасного виконання робіт по видаленню аварійних сухостійних дерев та утримання і 

реконструкції вуличного освітлення необхідне придбання авто вежі ВС-22, збільшення кількості косарів та 

косильної техніки, збільшення долі механізації в прибиранні та облаштуванні територій (особливо в зимовий 

період). 

 

КП «Спецкомунтранс» 

 

Інформація про стан укладання договорів з установами та приватними підприємцями 

№  

п/п 

Види договорів  В т.ч. укладено договорів за роками, шт. 

2013 2014 2015 

1. На перевезення, захоронення ТПВ 296 297 330 

2. На захоронення ТПВ 59 39 31 

 

Інформація про стан укладання договорів з мешканцями міста 

№ 

п/п 

Всього укладено договорів станом на 

01.01.2016 р. по забудовах/ шт.  

В т.ч. укладено договорів за роками, шт. 

2013 2014 2015 

1. Багатоповерхова / 8540 10 55 10 

2. Приватний сектор / 3926 246 304 48 

 

Претензійна робота з боржниками 

№  

п/п 

Натуральні показники 
2014 рік 2015 рік 

1. Кількість направлених претензій боржникам/сума, тис. 

грн. 

780/276,1 487/147,3 

2. Кількість коштів, сплачених по претензіях, тис. грн. 133,3 86,5 

3. Кількість направлених заяв до суду/сума, тис. грн. 6/3,9 12/4,8 

4. Кількість коштів, сплачених по претензіях, тис. грн. 0,2 0,5 

5. Кількість направлених повідомлень боржникам/сума, тис. 

грн. 

930/95,1 1050/150 

6. Кількість коштів, сплачених по повідомленнях, тис. грн. 84,1 96 

 

За 2015 рік перевезено та захоронено твердих побутових відходів 89,7 тис.м
3
., в тому числі – від 

населення – 43,8 тис.м
3
, організацій – 20,8 тис.м

3
, бюджетних організацій – 5,3 тис.м

3
., благоустрій міста – 

19,8 тис.м
3
 

Ліквідовано стихійних звалищ у 2013р.- 107 шт., у 2014 р.- 102 шт., у 2015р. – 181шт. 

 

Обсяг вивезення твердих побутових відходів з приватного сектору міста за 2011 – 2015 роки, м
3
 

 
 

 



Обсяг вивезення твердих побутових відходів з багатоповерхової забудови міста за 2011-2015 роки, м
3
 

 
 

Заготовка та реалізація вторсировини за 2015 рік 

 
Заготовлено Реалізовано 

Кількість, кг Сума, грн. Кількість, кг  Сума без ПДВ, грн. 

Склобій 119680 26742,22 45850 82102,90 

Макулатура 19229 9461,57 25752 64222,40 

Петпляшка 12002 24935,18 11273 81596,40 

Плівка  768 2096,79 518 6334,00 

ВСЬОГО  63235,76  234255,70 

 

На даний час на підприємстві залишаються проблемними питання щодо: 

 стовідсоткового забезпечення приватного сектору контейнерами 0,24м
3
. Населення з приватного 

сектору сміття виносить в загальні контейнера, а оплату не проводить, що впливає на розмір отриманого 

доходу; 

 оновлення автомобільного і тракторного парку, оскільки на підприємстві техніка зношена на 90 

відсотків і потребує оновлення; 

 оновлення контейнерного парку контейнерами для збору сміття об’ємом 1,1 м
3 

та придбання 

контейнерів для збирання вторинної сировини типу «Депо» об’ємом 3,2м
3
; 

 встановлення огорожі із залізобетонних плит на Миргородському міському звалищі з метою 

запобігання проникнення сторонніх осіб на територію міського звалища та недопущення випадків загорання 

побутових відходів із суміжних земельних ділянок. 

Поводження з безпритульними тваринами 

У відповідності до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Миргороді на 2015 

– 2017 роки затвердженої рішенням 52 сесії міської ради 6 скликання від 27.03.2015 року №13. У 2015 році 

було проведено 2 відлови (в травні та жовтні 2015 року) бродячих тварин на території міста. В результаті 

проведених заходів на вулицях міста було виловлено 30 голів безпритульних собак – на загальну суму 

виконаних робіт 23,8 тис. грн., тварини були направлені до КП «Центр поводження з тваринами» (м. Харків). 
Поліпшення екологічного стану р. Хорол  

За Програмою «Охорона довкілля та раціонального використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів в м. Миргороді на період 2011 – 2015 роки та її 

перспективи до 2020 року» та у рамках робочого проекту «Поліпшення екологічного стану стариці р. Хорол 

в районі вул. Котляревського» у 2015 році ПП «Гідробуд» проводились роботи по розчистці річки. Роботи 

були направлені на поліпшення існуючих умов, що склалися в даному районі річки. Надлишкові матеріали 

від розчищення річки Хорол перевезені і використовуються на потреби комунальних служб міста та 

боротьбу з ожеледицею в осінньо – зимовий період 2015 – 2016 р.р. 

Інші роботи 

- за період 2014-2015 років проведений капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Багачанська, 40 

на суму 731,4 тис.грн.; 

- реконструкція житлового будинку по вул. Багачанська,84 (підготовчі роботи) на суму 168,8 тис. грн.; 



- встановлено ігрового обладнання на дитячих майданчиках міста на загальну суму 8750,0 грн.; 

- виконано громадських робіт з благоустрою міста на суму 80,0 тис. грн.; 

- Інспекцією з благоустрою ВЖКГ складено 88 адмінпротоколів, отримано штрафів на суму 32566,0 

грн.; 

- надходження від оренди комунального майна складають 234,1 тис. грн.  

 

Відділ капітального будівництва  

Благоустрій мікрорайонів 

Мікрорайон "Личанка" 

У 2015 році в мікрорайоні були виконані роботи з капітального ремонту ділянки дороги від вул. 

Стаднянської до вул. Міжболотної на суму 169,4 тис. грн. На 77,5 тис. грн. виконано поточний ремонт на 

вулицях: Козацькій, Єрківській, Личанській, Красносільській, Лісовій, продовжено асфальт по вулиці 

Стаднянській до вул. Міжболотна. 

68,0 тис. грн. коштів міського бюджету було використано на поточний ремонт доріг та тротуарів з 

щебеневим покриттям по 17 вулицях та провулках, а саме: вулицях Микиші, Хуторянській, В.Василевської, 

Миру, Рибальській, Шкільній, Личанській, Ламаній та інших. Щодо інших робіт у цьому мікрорайоні, то по 

вул. Єрківській зроблено водопровід, на вул. Колгоспній і Якова Остряниці - вуличне освітлення. 

 

 
 

Мікрорайон "Лісок" 

У мікрорайоні виконувались роботи з капітального ремонту доріг по вул. Луговій та Полтавській на 

загальну суму 246,8 тис. грн. 

По поточному ремонту доріг та тротуарів з асфальтобетонним покриттям виконані роботи по вулицях 

Боровиковського, Заливній, Котляревського, Нафтовиків, Байрацькій та інших на загальну суму 107,2 тис. 

грн. Були виконані роботи з капітального ремонту внутрішньо будинкового проїзду по вул. Старосвітській, 

3-5 на суму 65,1 тис. грн. 

З поточного ремонту доріг та тротуарів з щебеневим покриттям в 2015 році виконані роботи по 

мікрорайону по 11 вулицях та провулках, а саме: вулицях Малоліщанській, Заливній, Прирічній, Ткацькій, 

Осипенка, провулках Ткацькому, Мокрому та інших. Було використано 36,9 тис. грн. коштів міського 

бюджету.  

Заасфальтовані під'їзди до будинків по вул. Гоголя, № 7, № 9. По вул. Гоголя № 15 проведено частковий 

ремонт під’їздів. Відремонтовано дитячий майданчик. Частково збудовано тротуар по вул. Харківка. 

Встановлено чотири дитячі майданчики. Один майданчик за кошти міського бюджету, три майданчики за 

кошти спонсорів. Зроблено пішохідні переходи: два по вул. Боровиковського, один по вул. Котляревського. 

 



 
 

Ямкові ремонти виконано на вул. Котляревського, Боровиковського, Старосвітській, Полтавській. 

Щебенем підсипано вул. Гаряжин хутір, провулки Ткацький, Боровиковського, Мокрий. 

Біля будинків по вул. Старосвітська № 45, № 47 встановлено металевий паркан від дороги, 

заасфальтовано під'їзди до будинків. Встановлено козирки на вхідним дверми під’їздів. Розпочато 

асфальтування дороги по вул. Байрацькій. У "Ліску" мешканці постійно організовують суботники та дозвілля 

для мешканці свого кутка. 

 

Мікрорайон "Мінзаводський" 

У 2015 році в мікрорайоні були виконані роботи з капітального ремонту дороги по вул. Мічуріна на суму 

147,4 тис. грн. та капітальному ремонту тротуарів по вул. Шишацькій та Свидницького на загальну суму 

186,2 тис. грн.  

 

 
 



По поточному ремонту доріг та тротуарів з асфальтобетонним покриттям виконані роботи по вулицях 

Гурамішвілі, Шишацькій, Свидницького, Залізничній, Мінзаводській, Зеленій та інших на загальну суму 

227,2 тис. грн. Були проведені роботи з поточного ремонту внутрішньо будинкових проїздів за адресами: вул. 

Свидницького, 1,3,5, Шишацькій,86 а і 86 б, провулку Наріжного,32-34 на загальну суму 58,7 тис. грн.  

З поточного ремонту доріг та тротуарів з щебеневим покриттям в 2015 році виконані роботи по 17 

вулицях та провулках, а саме: вулицях Тополиній, Вишневій, Весняній, Т.Бульби, Мінзаводській, Вовка, 

Комарова, Прорізній, Самійленка, Висоцького, Сорочинській та інших. Було використано 46,9 тис. грн. 

коштів міського бюджету .  

У 2015 році виконувались роботи з капітального ремонту внутрішньо будинкових проїздів по вул. 

Мічуріна,5А, Вокзальній,27-31, Спартаківській,15/27 на загальну суму 210,4 тис. грн. Було замінено шиферне 

покриття на покриття із профільованого листа по трьох автобусних зупинках на вулиці Гурамішвілі та двох 

автобусних зупинках по вул. Сорочинській. Всього на зазначені цілі було використано 18,131 тис. грн.  

Заасфальтовано відмостки і пішохідні доріжки біля будинку по вул. Вокзальна 29., пішохідні доріжки до 

під'їздів по вул. Мічуріна, 5А. У буд №119 частково перекрито дах. У буд №17 по Спартаківській, замінено 

каналізаційні труби, частково відремонтовано дах, зроблено капремонт третього під'їзду, заасфальтовано 

під’їзд біля будинку 15/27. 

Зроблено ремонт доріг в "Нафтомістечку", проведено реконструкцію вуличного освітлення. Мешканці 

просять завершити асфальтування тротуарів по вул. Гурамішвілі, Шишацькій, вздовж будинку Спартаківська 

17, зробити реконструкцію дитячих майданчиків на вул.Мічуріна, 5 та Спартаківська 17.Капітального 

ремонту потребує гуртожиток по вул. Вокзальна, 27, східці по вул. Свидницького, 5, асфальтування під’їздів 

двоповерхових будинків по вул. Залізничній. 

 

Мікрорайон "Почапці" 

У мікрорайоні Почапці були продовжені роботи з капітального ремонту дороги по вул. Д.Озеро на 

загальну суму 146,3 тис. грн. По поточному ремонту доріг та тротуарів з асфальтобетонним покриттям в 2015 

році виконані роботи по вулицях Визволителів, Миргородській, Бережанській, Чумацькій, Курортній, пров. 

Новобережанському. Використано 43,3 тис. грн. коштів міського бюджету . 

З поточного ремонту доріг та тротуарів з щебеневим покриттям в 2015 році виконані роботи по 

мікрорайону по 13 вулицях та провулках, а саме: вулицях Зірковій, Красицького, Посвіта, 9 Травня, Дружби, 

Зубковського, Шовкопрядній, Миргородській, Енергетиків, Мельченка, Чумацькій та провулках 

Космонавтів. 

Завершено будівництво вуличного освітлення по вулицях Мельченка, Посвіта, Космонавтів. Проведено 

грейдерування вулиць з щебеневим покриттям. Прокладено водогін до амбулаторії сімейної медицини по 

вул. Довге Озеро. Проведено заміну вікон в амбулаторії, встановлено дитячий майданчик на вул. Почапській.  

 

 



 

Мікрорайон "Промисловий" 

У мікрорайоні виконані роботи з капітального ремонту дороги по вул. Раскової на суму 142,7 тис. грн. та 

капітальному ремонту тротуару по вул. Хорольській на суму 194,5 тис. грн.  

По поточному ремонту доріг та тротуарів з асфальтобетонним покриттям в 2015 році виконані роботи по 

вулицях Хорольській, Багачанській, Шляховій, Робітничій, Петрівській та інших на загальну суму 219,6 тис. 

грн. 

Були проведені роботи з поточного ремонту пішохідних доріжок по вул. Багачанській на суму 50,0 тис. 

грн. 

З поточного ремонту доріг та тротуарів з щебеневим покриттям в 2015 році виконані роботи по 

мікрорайону по 7 вулицях та провулках, а саме: вулицях Марусиченка, Депутатській, Гуріна, Раскової, 

провулках Багачанському та Робітничому . Було використано 22,7 тис. грн. коштів міського бюджету .  

У 2015 році виконувались роботи з капітального ремонту внутрішньо будинкового проїзду по вул. 

Багачанській,108-112 на загальну суму 56,7 тис. грн.  

У минулому році в мікрорайоні виконані роботи з капітального ремонту майданчиків для євро 

контейнерів та пішохідні доріжки до них : по вул. Багачанській, 46 і 48 на суму 45,2 тис. грн. 

 

 
 

Окрім капітальних ремонтів, у мікрорайоні відкрито амбулаторію сімейної медицини, заасфальтовано 

дорогу по вул. Раскової, зроблено пішохідний перехід до залізничного вокзалу. Прокладено пішохідну 

доріжку від будинку 88 по вул. Багачанській до універсаму "Хвилинка". Прокладено тротуар по вул. 

Хорольській. Заасфальтовано пішохідну доріжку в районі вулиць Гуріна до вул. Хорольської. За співучасті 

мешканців встановлено теплові лічильники у будинках № 62 та № 48 по вул. Багачанській. Підсипано 

щебенем частково провулок Микиші, Багачанський, Робітничий, вулиці Депутатську і Раскової. Побудовано 

дитячі майданчики за співучасті мешканців на провулку Микиші, вул. Марусиченка, вул. Хорольській. 

Відремонтовано під'їзди в будинках № 62, 48, 112, 110 по вул. Багачанській, поточний ремонт зроблено у буд 

№46 по вул. Багачанській. 

 

Мікрорайон "Спортивний" 

У мікрорайоні виконані роботи з капітального ремонту доріг по вул. Ксьонза та вул. Троїцькій на суму 

390,5 тис. грн. та капітальному ремонту тротуару по вул. Гоголя на загальну суму 294,9 тис. грн.  



По поточному ремонту доріг та тротуарів з асфальтобетонним покриттям в 2015 році виконані роботи з 

поточного ремонту на всіх запланованих вулицях міста. По мікрорайону виконані роботи по вулицях 

Миргородських дивізій, Озерній, Тичини, Лазоренка, Українській та інших на загальну суму 119,5 тис. грн. 

Були проведені роботи з капітального ремонту внутрішньо будинкового проїзду за адресою вул. 

Гоголя,154 на суму 117,1 тис. грн. 

З поточного ремонту доріг та тротуарів з щебеневим покриттям в 2015 році виконані роботи у 

мікрорайоні по 17 вулицях та провулках, а саме: вулицях Садовій, Лазоренка, Заозерній, С.Васильченка, 

Комишнянській, Миргородських дивізій та інших. Було використано 69,1 тис. грн. коштів міського бюджету.  

У 2015 році виконувались роботи з поточного ремонту внутрішньо будинкових проїздів по вул. Гоголя, 

160, 162, 173, 181б на загальну суму 69,2 тис. грн.  

У будинках № 154, № 156 по вул. Гоголя за співфінансування мешканців установлені теплові 

лічильники, зроблено частковий ремонт будинку та прибудинкових територій. У будинку на Троїцькій 57, 

замінено вікна на умовах співфінансування у рамках проекту ЄС/ПРООН МРГ. 

 

 
 

На вул. Миргородськийх дивізій 13, за дольової участі мешканців встановлено насос для підкачки води. 

По вулиці Троїцькій зроблено частковий капітальний ремонт вулиці. На вул. Лікарняній, Дібрівській, 

Васильченка, Зінчаші, кінець вулиці Гоголя встановлено освітлення. 

Здійснено підсипку вулиць зі щебеневим покриттям: Філянського, Садова, Ведмедівка, Ломиковського, 

Зоріна, провулок Тичини. Ямковий ремонт виконано на вулицях Грекова, Озерна, Троїцька. 



 

Мікрорайон "Центральний" 

У мікрорайоні виконані роботи з капітального ремонту дороги по вул. Б.Хмельницького на суму 91,9 тис. 

грн. та капітальному ремонту тротуару по вул. Воскресінській (від вул. Кашинського до вул. Старосвітської) 

на суму 215,0 тис. грн. Ремонт тротуару по вул. Воскресінській дав змогу мешканцям та гостям нашого міста 

більш комфортно та безпечно пересуватися центральною частиною міста. 

По поточному ремонту доріг та тротуарів з асфальтобетонним покриттям в 2015 році виконані роботи з 

поточного ремонту на всіх запланованих вулицях міста. По мікрорайону виконані роботи по вулицях Гоголя, 

Незалежності, Кашинського, Я.Усика, П.Мирного, Сорочинській та інших на загальну суму 416,8 тис. грн. 

Були проведені роботи з поточного ремонту внутрішньо будинкових проїздів за адресами: вул.Гоголя, 

88, 113, 115, 123, 135/11, 137-139, Сорочинській, 20 та інших на загальну суму 158,1 тис. грн.  

З поточного ремонту доріг та тротуарів з щебеневим покриттям в 2015 році виконані роботи по 

мікрорайону по вулиці Старосвітській, провулках Різницького, Кабачка, 8 Березня. Було використано 7,6 тис. 

грн. коштів міського бюджету.  

У минулому році виконувалися роботи з капітального ремонту майданчика для євро контейнерів по вул. 

Гоголя, 80 на суму 19,1 тис. грн.  

Розпочато реконструкцію центрального мосту. 

 

 
 

Треба продовжити асфальтування Воскресінської та прокладання вздовж неї тротуару до Харківського 

мосту, зробити проїзд з вул. Кашинського до казначейства, закінчити асфальтування вул. Б. Хмельницького, 

прокласти тротуар у провулку 8 Березня, яким діти йдуть до СШ №9, заасфальтувати вул. Бережанську, 

підсипати щебнем вул. Андрєєва. На вулиці Сорочинській постійного прочищення потребують канали 

водовідведення. Необхідно також демонтувати трубу непрацюючої котельні, яка знаходиться на балансі 

держказначейства( це завдання не виконано у 2015 році). 

 



Соціальний та цивільний захист населення  

 

Без сумніву, погіршення соціально-економічної ситуації в Україні через неоголошену війну позначилось 

на стані добробуту кожної родини. Саме тому значно збільшилась кількість тих миргородців, які мають 

право на отримання державних соціальних допомог. В першу чергу, це стосується нарахувань субсидій на 

житлово-комунальні послуги.  

У 2015 році субсидією на житлово-комунальні послуги скористалося 10164 сімей в сумі 52307,8 тис. грн. 

(1970 сімей/4319,7 тис.грн. за 2014р.). Кількість одержувачів зросла у 5,2 рази., а розмір одержаних субсидій 

у 12 разів. Станом на 01.01.2016р середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги склав 1353,06 грн. 

проти 183,53 грн. у минулому році.  

 

 
 

У минулому році вперше впроваджені державні програми «Заходи з психологічної реабілітації 

постраждалих учасників антитерористичної операції» та «Заходи з соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку)», 

відповідно до яких психологічну реабілітацію пройшли 4 учасника АТО та 3 учасника АТО було забезпечено 

путівками для санаторно – курортного лікування. Робота в даному напрямку триває постійно.  

Враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні, місто не залишає поза увагою громадян, які нині 

захищають її цілісність і соборність. На підтримку учасників АТО та їхніх родин розрахована Комплексна 

програма соціальної підтримки учасників АТО, на яку в минулому році з міського бюджету було виділено 

619,2 тис.грн.  

На виконання заходів Програми: виплачено одноразову грошову допомогу 3 сім’ям загиблих на суму 

30,0 тис.грн., 6 пораненим учасникам АТО на суму 30,0 тис.грн. та 356 сім’ям учасників АТО для вирішення 

соціально-побутових питань та у зв’язку із скрутними життєвими обставинами на суму 356,0 тис.грн; 

забезпечені безкоштовним харчуванням учні загальноосвітніх навчальних закладів та вихованці дошкільних 

навчальних закладів, батьки яких беруть участь в АТО та призвані на військову службу під час мобілізації на 

особливий період на суму 134,5 тис.грн.; надана допомога для забезпечення воїнів – миргородців необхідним 

спорядженням, одягом та амуніцією в сумі 45,8 тис.грн. 43 учасникам АТО надано дозволи на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, 

ведення садівництва та городництва, з них надано 5 рішень про затвердження документації та передачу у 

власність. 

У 2015 році за рахунок бюджетної програми "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у 

зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов" здійснювалося придбання житла вище 

вказаним пільговим категоріям. 



Виконавчим комітетом міської ради було придбано 2 квартири для забезпечення житловою площею 

інваліда ІІ групи за наслідками участі у антитерористичній операції Тимофієнка Сергія Семеновича та матері 

загиблого військовослужбовця Ошеки Ніни Михайлівни. 

 

 
 

Навіть в такій складній ситуації не забували ми і про підтримку одиноких престарілих людей. В 

стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального 

обслуговування проживає 18 людей похилого віку. Протягом 2015 року послугами закладу скористалися 

2989 пенсіонерів. Для активних пенсіонерів функціонував «Університет третього віку». До навчання 

залучено 57 студентів-пенсіонерів за двома напрямками: літературно–мистецьким та основ комп’ютерної 

грамотності. 

 

 



 

За звітний період була налагоджена співпраця з благодійними організаціями, що дало можливість 

підтримати і допомогти сім'ям, котрим необхідна була допомога. Одягом та іншими виробами 

забезпечувались і сім'ї миргородців, і сім'ї переселенців Донецького, Луганського , Кримського регіонів. У 

минулому році таку допомогу отримували громадяни через Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді. Торік надійшов 21 транш гуманітарної допомоги від ПР ООН, Управління Верховного Комісара у 

справах біженців, Полтавської обласної організації Червоного Христа, Полтавської обласної організації 

Самаритян та інших організацій. Проведена робота дала змогу забезпечити постійне отримання допомоги 

867 вимушено переміщеним особам пільгових категорій. Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді розпочато реалізацію чергової соціальної ініціативи - проекту "Нові сусіди", мета якого допомога в 

інтеграції вимушено переміщеним особам. За 2015 рік центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

залучено 476 122 гривні грантових коштів. 

 

 
 

Допомагали ми і малолітнім та юним миргородцям, які опинилися у скрутному становищі Ця 

відповідальна робота проводилась через службу у справах дітей. Станом на кінець 2015 року на первинному 

обліку служби перебувало 28 дітей (5 дітей-сиріт та 23 дитини, позбавлених батьківського піклування). 

Всього на території міста проживає 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. на 

території міста функціонують 6 прийомних сімей, в яких проживають 7 дітей. Але, не дивлячись на це, 

проблемним залишається питання відсутності в місті Дитячого будинку сімейного типу. 

У Центрі соціальної реабілітації дітей інвалідів протягом 2015 року реабілітаційні послуги надано 148 

дітям-інвалідам, з них: Миргород - 82 дитини, Шишацький район - 25 дітей, Миргородський район - 26 дітей, 

Великобагачанський - 15 дітей. Із зони тимчасово окупованих територій пройшли реабілітацію 8 дітей, з них: 

2 дитини з ДЦП. Надані реабілітаційні послуги 24 дітям з ДЦП. Всі реабілітаційні послуги Центру надаються 

безкоштовно. Зарахування дітей здійснюється впродовж року за направленням управління праці та 

соціального захисту м. Миргорода, Миргородського, Шишацького та Великобагачанського районів, заявами 

батьків і збору необхідних документів, згідно з Типовим положенням про реабілітаційні центри. Штат 

Центру укомплектований кваліфікованими спеціалістами – 12,5 штатних одиниць.  

 



 
 

Цивільний захист населення 

Усвідомлюючи, про необхідність бути готовими до різного розвитку подій, у місті велика увага 

приділялась цивільному захисту населення. Було виконано комплекс заходів із технічної інвентаризації 

захисних споруд, проводилася робота щодо відновлення даних споруд на підприємствах міста. Було 

здійснено перевірки стану техногенної безпеки та дотримання вимог законодавства у сфері цивільного 

захисту на об’єктах. За результатами перевірки визначено перелік заходів по приведенню захисних споруд 

цивільного захисту у повну готовність до укриття населення. Систематично проводились засідання 

оперативного штабу з питань забезпечення безпеки та захисту найважливіших об’єктів інфраструктури. До 

патрулювання вулиць були залучені громадські формування, визначено перелік найважливіших об’єктів 

місцевої інфраструктури, які мають посилено охоронятися. Розроблена програма підтримки заходів 

мобілізації та забезпечення територіальної оборони  

 

Охорона громадського порядку  

Ситуація в країні змусили змінити ставлення до військових, силових структур та громадських активістів. 

Ми знайшли взаємопорозуміння, і спільними зусиллями змогли забезпечити спокійну обстановку та 

громадський порядок. 

Охорону громадського порядку забезпечували працівники міськвідділу міліції. Разом з правоохоронцями 

на патрулювання території міста виходили представники громадських організацій, підприємці. На нічні 

рейди виходили воїни–афганці, члени ГО "Оберіг". Поліпшити систему забезпечення правопорядку у місті 

покликаний проект "Безпечний Миргород". Він передбачає встановлення по всьому місту 16 камер 

відеонагляду. Ці прилади контролюватимуть центральну частину, торгівельні і розважальні заклади, 

перехрестя та в’їзди до Миргорода. На екран монітору чергової частини вже виведено 4 камери. Через них 

правоохоронці спостерігатимуть цілодобово і контролюватимуть ситуацію на вулицях в режимі он-лайн. У 

2016 році проект продовжиться. 

 



 
 

Відповідальність за екологічну безпеку в Миргороді взяли на себе ГО «Охорона навколишнього 

середовища та правопорядку» та ГО "Миргородський рибальський клуб". Громадські об’єднання активно 

працюють  на благо територіальної громади міста, взявши собі за мету охорону і збереження водних ресурсів 

рідного краю. Вони ведуть боротьбу з браконьєрами, прибирають річку Хорол від сміття, заохочують молодь 

і дорослих до спортивного і аматорського рибальства, вчать екологічної культури. Спасибі за ініціативність і 

активну позицію всім громадським активістам та помічникам, які підтримують їх фінансово. 

 

 
 

 



Гуманітарна сфера 

У 2015 році відділ освіти Миргородської міської ради, навчальні заклади міста забезпечували якісну 

реалізацію основних завдань державної політики в освітній галузі відповідно до вимог чинного 

законодавства України.  

У нашому місті функціонує 6 дошкільних навчальних закладів та НВК (ДНЗ-ЗНЗ) «Гелікон», в яких 

виховується 1392 дітей раннього та дошкільного віку. Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей віком 

від 3 до 7 років складає 85%, 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 для дітей з вадами зору, 2 для дітей із 

затримкою психічного розвитку, 1 для дітей із вадами опорно - рухового апарату, які відвідують 108 

дошкільників. Тут здійснюється систематична корекційна, лікувально – реабілітаційна робота яку надають 

досвідчені вчителі - дефектологи, вчителі - логопеди.  

У дошкільних навчальних закладах міста впроваджена комп’ютерна програма «КУРС: Дошкілля». Всі 

ДНЗ та НВК «Гелікон» підключені до комп’ютерної програми, створена електронна база даних про 

дошкільний навчальний заклад, працює електронна реєстрація дітей у дитячий садок. На даний час проектна 

потужність дошкільних навчальних закладів складає 902 місця, на 100 місць виховується 160 дітей. Міська 

рада робить все можливе для зняття напруги, для задоволення потреб населення у дошкільній освіті. У 2016 

році планується відкрити додаткову групу в ДНЗ № 2 «Оленка».  

 

 
 

У місті функціонує 7 загальноосвітніх навчальних закладів (6 - І-ІІІ ступенів; 1-І-ІІ ступенів), 2 з яких 

мають у складі старшої школи профільні та допрофільні класи: у ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного - 

біотехнологічний; гімназія імені Т.Г. Шевченка має у своєму складі математичні класи та класи української 

філології., що становить 36% (133 ) старшокласників.  

Збережено профіль спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №5, у якій всі 766 учнів з першого класу поглиблено 

вивчають англійську мову. 

Проектна потужність шкіл – 4999 місць. При цьому станом на 01.09.2015 кількість учнів становила 3769 

у 150 класах. Середня наповнюваність класів по місту становить 25 школярів, у гімназії ім.. Т.Г. Шевченка та 

СШ №5 – 26 учнів.  

У школах міста 2015 – 2016 навчального року відкрито18 груп продовженого дня за бюджетні кошти, у 

яких виховується 610 учнів початкової школи та 1 група – за батьківські кошти (30 дітей). Створено умови 

для здобуття освіти за альтернативними формами. Так, у 2015-2016 навчальному році індивідуальною 

формою навчання охоплено 18 учнів. У 2015 році 6 осіб отримали документи про освіту через екстернатну 

форму навчання: 1 одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, 5 – атестати про повну загальну 

середню освіту. 

Відповідно до Комплексної програми розвитку освіти міста на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням 

шостої сесії шостого скликання від 28.01. 2011 року здійснюється підвезення учнів шкіл з віддалених 

мікрорайонів до центральних шкіл міста. Продовжує роботу міська психолого-медико-педагогічна 

консультація. На обліку перебуває 170 дітей-інвалідів, із них у ЗНЗ – 67, у ДНЗ – 103. Для забезпечення 



рівного доступу дітей до якісної освіти в НВК (днз-знз) «Гелікон» відкрито інклюзивний клас для дітей з 

особливими освітніми потребами.   

Загальноосвітні навчальні заклади стовідсотково підключені до мережі ІНТЕРНЕТ.  

Результатом діяльності загальноосвітніх навчальних закладів є перш за все зовнішнє незалежне 

оцінювання навчальних досягнень випускників. Ретроспективний аналіз результативності тестування 

випускників ЗНЗ м. Миргорода, проведений ХРЦОЯО та ДОН, свідчить про порівняно високі показники 

випускників шкіл міста серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів Полтавській області з 

української мови та літератури, історії України, біології, математики, фізики, хімії.  

Протягом червня 2015 року в місті було організовано 4 пункти тестування на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів: ЗОШ №1,9, СШ №5, гімназії імені Т.Г.Шевченка. До проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання було залучено понад 200 педагогічних працівників з усіх шкіл та дошкільних 

навчальних закладів міста, що становить майже 62% всіх вчителів та 19 % вихователів. 

Загалом, протягом вступної кампанії 2015 року пункти тестування, організовані на базі наших шкіл, 

провели тестування для 2434 осіб, що в 14 разів перевищує кількість випускників 2015 року загальноосвітніх 

навчальних закладів міста. Зовнішнє незалежне оцінювання в Миргороді було проведено на високому рівні і 

відзначено відповідно керівництвом Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

Позашкільна освіта в сучасних умовах набуває важливого значення в системі безперервної, допрофільної 

та профільної освіти, несе велику виховну функцію, забезпечує змістовне дозвілля дітей у позаурочний час. 

Вагому роль відіграють позашкільні навчальні заклади в суспільно-громадському та культурному житті 

міста 

Контингенти вихованців чотирьох позашкільних начальних закладів 2015-2016 навчального року 

становлять 2140 школярів, що складає 57 % від загальної кількості дітей шкільного віку. Позашкільні 

навчальні заклади повністю укомплектовані висококваліфікованими педагогічними кадрами.  

 

 
 

Учні міських шкіл є активними учасниками обласних та всеукраїнських конкурсів та змагань. У 2015 

році результативними на обласному рівні були виступи команди СШ №5 у дитячо-юнацькій військово-

патріотичній грі «Сокіл» («Джура») – IV місце, агітбригади «Джерело» (ІІ місце).  

Учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін були 60 учнів, які 

здобули 16 призових місць (російська мова та література: ІІІ місце - 2; географія: ІІ місце - 1; англійська 

мова: ІІІ місце – 5; українська мова та література: ІІІ місце - 1; біологія: І місце – 1, ІІІ місце – 1; математика: 

ІІІ місце – 2; інформаційні технології – ІІІ місце – 2; хімія: ІІІ місце - 1). 

В обласному етапі Міжнародного літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка взяли участь 7 учнів, з них – 1 переможець (Скубакова Анастасія (СШ №5) - ІІІ місце).  



Для залучення учнів до науково-дослідницької діяльності діє територіальне відділення МАН з чотирьох 

напрямів: науково-природниче, хіміко-біологічне, історико-географічне, філології та мистецтвознавства. У ІІ 

(обласному) етапі взяли участь 10 учнів, переможців – (Клепач Олексій (ЦЕНТУМ) - І місце, Оне Ольга 

(ЦЕНТУМ) – ІІ місце, Мищенко Алла (ЦЕНТУМ) - ІІ місце, Рибалка Ірина (гімназія імені Т.Г. Шевченка) - 

ІІІ місце, Кропивка Юлія (ЗОШ №1 імені Панаса Мирного) – ІІІ місце . 

Усі ЗНЗ міста долучені до Програми інноваційного розвитку ЗНЗ «Школи-новатори». ЗОШ №9 імені 

Івана Андрійовича Зубковського (директор Лушин Ю.В.) і ДНЗ №11 «Теремок» (завідуюча Ботвіновська 

О.В.) працюють як Школи здоров’я.  

 

 
 

Як громадсько активні школи працюють ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного (директор Фененко В.В.), ЗОШ 

№3 (директор Пляшник Л.С.) та Центр естетичного виховання (директор Ночна Н.І.). До них долучилися 

гімназія імені Т.Г. Шевченка та ЗОШ №7. 

СШ №5 є учасником міжнародного проекту під егідою МОНУ «Шкільний учитель нового покоління». 

Учні школи отримують дистанційну освіту в рамках програми SMRTв Канадському коледжі англійської 

мови. Під керівництвом Зайцевої А.Ю. проводяться відео-конференції з ровесниками з Канади, 

Великобританії, Палестини, Іспанії, Нової Зеландії, США в рамках міжнародного благодійного проекту 

«Face-to-Faith». 

Упродовж року СШ №5 та ЗОШ №9 імені Івана Андрійовича Зубковського брали участь у проекті 

«Енергозбереження у школі міста». 

Важливим аспектом соціального захисту дітей є організація харчування. 

За рахунок бюджетних коштів у І семестрі 2015 – 2016 н. р. 1668 учнів 1 – 4 класів та 93 дитини 

пільгових категорій 5 – 11 класів забезпечувалися сніданком; 133 вихованці з груп продовженого дня, батьки 

яких беруть (брали) участь в АТО, та за рішеннями педагогічних рад закладів звільнені від оплати за обіди.  

У дошкільних навчальних закладах пільгами в оплаті за харчування користуються 240 вихованців, а за 

інших дітей із бюджету дотується 40 % від загальної вартості харчування дитини в день.  

Загальна сума бюджетних коштів, затрачених на організацію харчування в навчальних закладах міста у 

2015 році, склала 2 млн. 636 тис. грн. 

На проведення ремонтів будівель навчальних закладів в 2015 році з міського бюджету виділено понад 5 

млн. грн. 

Значна частина асигнувань міського бюджету 2015 р. була спрямована на заходи з енергозбереження 

будівель закладів освіти. (Таблиця 1.) Так, завершено розпочатий у 2013 році проект енергоефективної 

реновації ДНЗ № 5 «Сонечко». В результаті проведених заходів у даному закладі утеплено цоколь, 

змонтовано індивідуальний тепловий пункт та влаштовано відмостку навколо будівлі. Завершено розпочаті у 



2014 році капітальні ремонти покрівлі (545 тис. грн..) та мереж опалення і водопостачання (27,2 тис. грн..) 

НВК «Гелікон». Протягом 2015 року відремонтовано значну частину покрівлі у ЗОШ № 1ім. Панаса 

Мирного на суму 951,8 тис. грн.. У ЗОШ № 9 ім. І.А. Зубковського та ДНЗ № 10 «Веселка» замінено частину 

віконних блоків на металопластикові на загальну суму 169 тис. грн. (100 тис. грн. та 69 тис. грн. відповідно). 

 

 
 

Крім вищезгаданих, у 2015 році за кошти міського бюджету проведено капітальні ремонти, спрямовані 

на енергозбереження, у таких навчальних закладах: ЗОШ № 3, СШ № 5, гімназія ім. Т.Г. Шевченка, ЗОШ № 

7, ДНЗ № 2 «Оленка», ДНЗ № 11 «Теремок». 

Протягом 2015 року проведено реконструкцію приміщень будівлі корпусу № 1 ЗОШ № 3, в результаті 

якої частина першого поверху переобладнана для їдальні. Сума будівельних робіт склала 724,5 тис. грн. 

 

 
 



 
 

Завершено розпочате у 2013 році будівництво спортивного майданчика на території ЗОШ № 1, сума 

освоєних коштів у 2015 році – 307,8 тис. грн.  

 

 
 

Також тривають роботи з реконструкцій Станції юних техніків (приміщення спортивної зали) та ДНЗ № 

11 «Теремок» (басейн) на загальну суму 1069,8 тис. грн. (535 тис. грн. та 534,8 тис. грн. відповідно). 

 



 
 

 
 

У рамках реалізації спільного Проекту Європейського Союзу та Програми Розвитку націй «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду» проведено капітальні ремонти у ЗОШ № 1 (заміна вікон на 

металопластикові – 51 шт.) та ДНЗ № 2 «Оленка» (облаштування додаткової групи). Сума дольової участі 

міського бюджету склала 131,6 тис. грн.. (ЗОШ № 1 – 45 тис. грн., ДНЗ № 2 «Оленка» – 86,6 тис. грн.). 

Створення належного навчально-предметного та розвивального середовища в освітніх закладах 

неможливе без залучення батьківських та спонсорських коштів. До початку нового 2015-2016 навчального 

року за залучені кошти проведено поточні ремонти навчальних аудиторій, ігрових кімнат, часткову заміну 

вікон на металопластикові. 

 

 

 



Перелік будівельних робіт, проведених 

протягом 2015 року 

№ 

з/п 

Назва навчального 

закладу 
Найменування робіт 

Виконано робіт 

на суму 

тис. грн. 

1 

Миргородська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 1 імені 

Панаса Мирного 

Будівництво спортивного майданчика 307,8 

Капітальний ремонт покрівлі 951,8 

Заміна віконних блоків 45 

2 

Миргородська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 3 

Реконструкція приміщення (їдальня)  724,5 

Капітальний ремонт фасаду 138,5 

Капітальний ремонт водопровідно-

каналізаційних мереж 
6,9 

3 

Миргородська 

спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 5 

Капітальний ремонт покрівлі спортивної 

зали та роздягалень 
247,3 

4 
Миргородська гімназія  

імені Т. Г. Шевченка 

Капітальний ремонт даху 131,3 

Капітальний ремонт їдальні 69,7 

5 

Миргородська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 7 

Капітальний ремонт покрівлі,  

актової зали 
208,5 

Капітальний ремонт їдальні 60 

6 

Миргородська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 1 імені 

Івана Андрійовича 

Зубковського 

Заміна віконних блоків 100 

Експертиза проекту на встановлення 

індивідуального теплового пункту 

(реконструкція) 

1,3 

7 

Миргородський НВК 

(дошкільний 

навчальний заклад – 

загальноосвітній 

навчальний заклад) 

«Гелікон» 

Капітальний ремонт покрівлі 545 

Капітальний ремонт мереж опалення та 

водопостачання 
27,2 

8 

Дошкільний 

навчальний заклад 

№ 2 «Оленка» 

Капітальний ремонт групи «Сонечко» 86,6 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт 

вентиляційних каналів 

6,2 

9 

Дошкільний 

навчальний заклад 

№ 5 «Сонечко» 

Утеплення цоколя, встановлення 

індивідуального теплового пункту та 

влаштування відмостки 

204,2 

10 

Дошкільний 

навчальний заклад 

№ 10 «Веселка» 

Заміна віконних блоків 69 

11 

Дошкільний 

навчальний заклад 

№ 11 «Теремок» 

Реконструкція будівлі (басейн) 534,8 

Капітальний ремонт мереж 

водопостачання 
58,8 

12 Станція юних техніків Реконструкція будівлі (спортивна зала) 535 



Фізична культура, спорт, молодіжна політика 

 

 
 

Всього у сфері фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи за штатом в місті працює 55 

осіб, з них: 25 працівників фізичної культури в навчальних закладах міста, 10 штатних тренерів-викладачів з 

6 видів спорту. Відвідують заняття з фізичної культури у навчальних закладах міста 6 тисяч осіб, з них 

відвідують заняття з фізичної культури 3 -4 години на тиждень 3 тисячі осіб, що становить 50 % від загальної 

кількості учнів. До підготовчої та спеціальної медичних груп за станом здоров’я віднесені 700 осіб, що 

становить 13 % від загальної кількості учнів.  

У напрямку розвитку популярних видів спорту у місті зареєстровано 7 міських федерацій основною 

задачею для яких являється популяризація даних видів спорту, складання календарних планів, проведення 

змагань та участь у змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів. Розвитком ветеранського спорту в місті 

займається міська рада ветеранів спорту. Контроль за станом спортивних споруд в місті та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів здійснює відповідна 

комісія. Для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері в місті 

працює міська громадська організація фізкультурно-спортивного товариства “Україна”. Колективними 

членами даного товариства являються 24 організації міста. У 2015 році за планом проведено Спартакіаду 

трудових колективів міста з 11 видів спорту в яких прийняли участь12 колективів, що становить 566 чол. 

Міський центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” у 2015 році спільно з відділом у справах 

спорту, сім’ї та молоді проводив свою роботу за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення згідно затвердженого плану заходів організаційно-методичної та фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Проведено спортивний захід „Рух заради здоров'я” – з нагоди Всесвітнього дня здоров'я , міський фестиваль 

„Тато, мама, я – спортивна сім'я”, «Здорова молодь – здорова нація», серед дітей – вихованців дитячих 

спеціалізованих закладів «Ти зможеш, якщо зміг Я», спортивно-масові заходи для дітей у літній 

канікулярний період „Спорт для всіх – у кожному дворі”, Всеукраїнський місячник „Спорт для всіх – спільна 

турбота” та інші.  

 



 
 

На утримання ЦФЗН «Спорт для всіх» з міського бюджету на 2015 рік виділено фінансування 50 820 грн. 

На підтримку громадської організації ФСТ «Україна» з міського бюджету на 2015 рік виділено 16 040 грн. 

Всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи в місті займається близько 3.5 тисяч чоловік. За місцем 

проживання населення в місті зареєстровано чотири спортивні клуби за інтересами де займається 259 

чоловік.  

Розвиток дитячо-юнацького спорту в місті здійснює дитячо-юнацька спортивна школа та самостійні 

спортивні секції з боксу, кіокушинкай карате, боротьби дзюдо, самбо та таїландського боксу. Самостійним 

секціям федерації кіокушинкай карате та клубу таїландського боксу «Муей-тай» надається безкоштовна 

оренда спортивних споруд загальноосвітньої школи №5 та центру естетичного виховання.  

 



 
 

Навчально-тренувальні заняття дитячо-юнацької спортивної школи проводяться на семи відділеннях з 

видів спорту (футболу, баскетболу, волейболу, греко-римської боротьби, пауерліфтингу, легкої атлетики, 

шахів) де навчаються 506 вихованців. До навчально-тренувальної бази ДЮСШ входять: головне приміщення 

ДЮСШ , шаховий клуб, зал греко-римської боротьби (в приміщенні міського центру дозвілля згідно 

договору оренди з міським відділом культури), зал пауерліфтингу спортивного клубу «Самсон», стадіон 

«Старт». Розпорядженням Миргородського міського голови від 30 грудня 2013 року №186-р міській ДЮСШ 

надано другу категорію. 

Тренерсько-викладацький склад спортивної школи укомплектований досвідченими фахівцями, 

результати роботи яких позитивно оцінюються на місцевому, обласному та Всеукраїнському рівнях. З них: 

два тренери мають вищу тренерську категорію, п’ять першу категорію та 4 другу категорію тренера-

викладача з виду спорту. За результатами обласного огляду-конкурсу на кращу постановку спортивної 

роботи серед ДЮСШ за попередній рік Миргородська спортивна школа посіла друге місце серед 20 

спортивних шкіл системи освіти Полтавської області.  

На утримання ДЮСШ у 2015 році передбачено виділення коштів з міського бюджету 1 917 865 грн. 

Завдяки даному фінансуванню, допомозі батьківських комітетів відділень з видів спорту та благодійних 

коштів вихованці ДЮСШ приймають участь у всіх офіційних змаганнях, передбачених календарними 

планами.  

Спортивні досягнення 

Баскетбол: чемпіонами області 2015 року стали: 

-  команди юнаків 1999, 2001,2002 р. народження (тренер Шенгуров Геннадій Володимирович); 

-  команда дівчат 2000, 2001,2002, 2003 р. народження; 

- команда дівчат 2003 р.н. – срібні призери України у ВЮБЛ (тренер Шавгарова Ірина Віталіївна); 

- юнацька команда 2007 р. народження (тренер Пустовіт Яна Вікторівна); 

Футбол: 

- юнацька команда 1999 р. народження – чемпіони області з футзалу 2015 року; 

- юнацька команда 2002 р. народження – бронзові призери чемпіонату області (тренер Свінціцький 

Олександр Петрович); 

- юнацька команда 2000 р. народження - срібні призери чемпіонату області; 

- юнацька команда 2002 р. народження- срібні призери чемпіонату області (тренер Коваленко Анатолій 

Віталійович); 

- юнацькі команди 2002, 2003, 2004 р. народження бронзові призери фіналу області з футболу на призи 

Клубу «Шкіряний м’яч» (тренери Коваленко Анатолій Віталійович, Свінціцький Олександр Петрович ); 

Легка атлетика (тренер Мовчан Леонід Васильович): 

- Салій Антон - срібний призер чемпіонату області у стрибках в довжину з розбігу; 

- Ночний Денис – бронзовий призер чемпіонату області з бігу на 300м 



Шахи (тренер Яворовський Валерій Олексійович): 

- Яременко Роман– срібний призер чемпіонату України серед юнаків до 16 років, 7 місце чемпіонату 

України серед юнаків з швидких шахів 2015 року; 

- Гранько Роман - чемпіон області серед юнаків до 20 років;  

- Ставицька Влада- чемпіонка області серед дівчат до 18 років;  

- Зайченко Анастасія – срібна призерка чемпіонату області серед дівчат до 10 років; 

Волейбол (тренер Федченко Марина Григорівна): 

- юнацька команда юнаків 1998-1999 р. н. – срібні призери чемпіонату області; 

- юнацька команда дівчат 2003-2004 р.н. – срібні призерки чемпіонату області.  

Пауерліфтинг (тренер Хачатрян Хачатур Рафікович): 

 - Панченко Євгенія – чемпіонка Полтавської області, чемпіонка України з класичного пауерліфтингу 

2014 року; 

 - Дирій Владислав – чемпіон України 2015 року, виконав норматив МС України, включений до складу 

національної збірної України. 

 - Хачатрян Рафаель, Охріменко Ігор, Безпальченко Віталій – чемпіони Полтавської області з класичного 

пауерліфтингу 2015 року; 

Греко-римська боротьба (тренер Шудєгов Сергій Миколайович): 

- Дерюга Захар – виконав норматив майстра спорту України; 

- Степанюк Микола – 5 м на чемпіонаті України;  

-  Балко Ігор, Ківенко Сергій, Прядун Андрій, Сорокалєт Павло – чемпіони області серед юнаків 2015 

року. 

 

 
 



Багато Миргородців входять до складу збірних команд Полтавської області з різних видів спорту, та 

гідно представляють наш регіон на Всеукраїнських змаганнях. 

Міський стадіон «Старт», що є структурним підрозділом міської дитячо-юнацької школи, довгі роки 

знаходиться в стадії реконструкції. Проведення робіт по ремонту стадіону потребує затрат великих коштів, 

які міський бюджет виділити не в змозі. В даний час в стані завершення виготовлення проектно-кошторисної 

документації, що надасть можливість внести цю спортивну споруду до переліку об’єктів фізичної культури і 

спорту Полтавської області для включення їх у інвестиційні проекти, що в свою чергу надасть можливість 

реконструювати міський стадіон. 

 

 
 

На проведення загальноміських фізкультурно-спортивних заходів у 2015 році було виділено 100 тисяч 

гривень з міського бюджету, що на 30 тисяч більше у порівнянні з 2014 роком.  

 

Основними питаннями мережі фізичної культури і спорту для вирішення їх у 2016 році 

залишаються: 

- збереження мережі фізкультурно-спортивних закладів міста; 

- збільшення обсягу фінансування галузі фізичної культури та спорту;  

- проведення робіт по реконструкції стадіону „ Старт”; 

- забезпечення виконання Міської програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012- 2016 роки. 

Відділом у справах спорту, сім’ї та молоді у 2015 році проводились заходи, спрямовані на реалізацію 

міської програми „Молодь Миргорода” на 2015 – 2019 роки та Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

на 2012-2015 роки: 

- молодіжна концертно-розважальна програма до святкування Дня молоді;  

- міський фестиваль «Тато, мама, я – спортивна сім’я»; 

- спортивні змагання з популярних видів спорту до Дня фізичної культури і спорту; 

- міські змагання з військово-спортивному лазертагу; 

- міська акція «16 днів проти насильства»; 

- акції до Дня міста, Дня перемоги, Дня українського козацтва»; 

- міські змагання з військово-прикладних видів спорту до Дня захисника Вітчизни; 

- загальноміський тематичний брейн-ринг до Дня ЗСУ; 

- конкурс «Молоді поети Миргорода»; 

- молодіжний краєзнавчий квест; 

- брейн-ринг до Міжнародного жіночого Дня; 

- новорічне свято для дітей пільгових категорій;  

- обстеження умов проживання багатодітних сімей з метою визначення їх готовності до нового 

навчального року та осінньо-зимового періоду; 

- систематично проводиться обстеження родин, в яких скоєно насильство. 



 

 
 

Постійно проводиться робота щодо оформлення документів та подання на розгляд сесії міської ради 

питання про порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати – героїня», на даний час в м. 

Миргороді 26 жінкам Указом Президента України присвоєно почесне звання «Мати – героїня». 

Відділом створено та постійно уточнюється єдиний облік (паспортизація) багатодітних сімей міста. 

Станом на 01.01.2016 року в місті зареєстровано 166 багатодітних сімей, в яких проживає 545 дітей. Видано 

197 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 404 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. 

Протягом 2015 року відділом отримано 9 путівок для дітей пільгових категорій до УДЦ «Молода 

гвардія», 65 путівок до таборів оздоровлення та відпочинку Полтавської області та за її межами. За рахунок 

цих путівок оздоровилось: 12 дітей з багатодітних сімей; 10 дітей з малозабезпечених сімей; 11 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 6 обдарованих дітей; 16 дітей, що стоять на диспансерному 

обліку; 8 дітей працівників бюджетної сфери, 1 дитина батько якої загинув під час виконання службових 

обов’язків; 5 дітей учасників бойових дій; 5 дітей переселенців із зони АТО. Всього реалізовано 74 путівки. 

Також у 2015 році за програмою культурного обміну 24 дитини відвідали м. Єкабпілс (Латвія).  

 



Культура, туризм, міжнародна співпраця 

Зважаючи на суспільно-політичну ситуацію, та усвідомлюючи визначну роль культури у побудові 

демократичної незалежної держави, протягом звітного періоду робота відділу культури і туризму була 

спрямована на піднесення національного духу, патріотичне виховання миргородців, об'єднання людей у 

любові до рідної держави на підґрунті розвитку національної культури.  

 

 
 

Протягом 2015 року ми проводили загальноміські масові заходи з нагоди державних свят, пам’ятних та 

ювілейних дат, свята за народними звичаями. Серед них започатковані у 2015 році нові пам’ятні дні: День 

вшанування Героїв Небесної сотні 20 лютого, День пам’яті та примирення 8 травня, День Захисника України 

14 жовтня, День Свободи 22 листопада. 

Маючи за концептуальну лінію розвитку масової культури «розвиток фестивального руху», протягом 

2015 року в місті відбулись:  

- 24-26 березня - Всеукраїнський телевізійний фестиваль-конкурс «Соловейко України», втретє у нашому 

місті; 

 

 



 

- 25 травня - III міський фестиваль образотворчого мистецтва «Малюємо музику»; 

- 1 червня - XVIII обласний фестиваль дитячої творчості «Миргородський квітограй»; 

- 13-14 червня – третій фестиваль гітарного мистецтва «МирГрад»; 

- 1-15 липня – перший музичний фестиваль виконавської майстерності «В гостях у Гоголя»; 

- 18-19 липня – другий арт-фестиваль «Просто неба»; 

- 22 серпня - Другий Український ковальський фестиваль ножових майстрів. 

 

 
 

Сподіваємося на продовження і розширення фестивального руху у 2016 році. Фестиваль класичної 

музики «В гостях у Гоголя» має чудові перспективи, адже залучення відомих музикантів, влаштування 

літньої школи для обдарованих дітей за участю зірок виконавської майстерності створює Миргороду 

позитивний імідж. 

Наше місто з його цінним географічним розташуванням, зручним транспортним сполученням, 

оздоровчими можливостями має чудовий потенціал для розвитку культури і туризму. За умови належної 

підтримки меценатів, представників середнього та великого бізнесу є можливість створити Миргороду імідж 

не тільки оздоровчого, а й культурного центру. Це у свою чергу створить реальну можливість формування 

сприятливого клімату для соціально - культурного і духовного розвитку міста і збільшить вірогідність 

залучення інвестицій. «Місто вихідного дня», «місто фестивалів» – ці гасла мають реальне підґрунтя, але 

потребують фінансування. Зазвичай реалізацією подібних проектів займаються не державні інституції, тож 

ми готові допомагати кожному, хто хотів би такого розвитку місту. 

Протягом звітного періоду започатковані нові загальноміські акції: виставка фронтових фотографій до 

Дня пам’яті і примирення, виставка малюнків «Мир починається з Миргорода», фестиваль квіткових 

композицій до Дня міста «Подарунок рідному місту», конкурс дівочої краси «Коса моя - краса моя!». 

Наприкінці року відбувся музично-поетичний вечір «Чому рука торкається роялю…» - перший захід із циклу 

«Мистецька вітальня запрошує» - у літературно-меморіальному музеї Давида Гурамішвілі з’явився музичний 

інструмент - фортепіано. Це розширило можливості проведення масових заходів, адже викладачі музичної 

школи та члени літературного об’єднання «ДієСлово» мають більше змоги долучати до мистецтва широкі 

верстви населення.  

У минулому році 12 творчих колективів міста підтвердили своє звання «Народний самодіяльний 

колектив», а колектив «Слов’яни» палацу культури курорту вперше отримав дане почесне звання. 

 



 
 

Мережа закладів культури в місті - це: 2 заклади культури клубного типу, 4 бібліотеки, 2 музеї, дитяча 

музична школа ім. А.П.Коломійця, духовий оркестр ім. І.Шатравки. 

Краєзнавчий музей продовжує науково-дослідну роботу по вивченню малодосліджених та 

недосліджених сторінок історії рідного краю. Протягом року проводилась робота по формуванню іменної 

картотеки діячів Миргородщини, укладанню бібліографічних каталогів з історії Миргородщини. Дуже 

важливим моментом у вивченні та збереженні історико-культурної спадщини краю була така форма роботи 

як записи спогадів старожилів міста, робота з архівними та віднайденими матеріалами. 

У 2015 р. науковими співробітниками музею було підготовлено, зокрема, наукові розвідки, 

повідомлення, довідки.  

За 2015 р. музеєм було влаштовано 22 виставки та 33 масових заходи. Музей відвідало 4500 відвідувачів, 

проведено 72 екскурсії. Третина відвідувачів (в т.ч. й проведення екскурсій) обслуговувалась безкоштовно. 

Це військовослужбовці, ветерани та учасники бойових дій, інваліди, ліквідатори аварії на ЧАЕС. Під час 

літніх канікул кожний четвер місяця був днем для безкоштовного відвідування та обслуговування 

організованих груп учнів та школярів міста і району. 

 

 
 



Експозиція музею, постійні та тимчасові виставки були побудовані так, щоб якомога ширше знайомити 

відвідувачів музею з особливостями історико-культурних традицій рідного краю. За 2015 р. музеєм було 

влаштовано 22 виставки.  

Станом на 01.01.2016 р. музейні фонди становлять 14956 одиниць. Протягом 2015 року до фондів музею 

шляхом дарування 60 експонатів.  

Ми продовжуємо видавницьку роботу. Так, у 2015 році видано збірник спогадів про миргородського 

поета, почесного громадянина Миргорода Антона Шевченка. Наприкінці року вийшла друком книга 

Л.О.Розсохи «Миргородські кобзарі і бандуристи». Обидва видання відбулись за рахунок коштів міського 

бюджету.  

Завершується капітальний ремонт будівлі музею. Відремонтовані покрівля, виставкові зали, замінено 

вікна. 

Літературно-меморіальний музей Давида Гурамішвілі знайомить відвідувачів з життям, діяльністю і 

творчістю видатного грузинського поета 18 ст. Давида Гурамішвілі, сприяє зміцненню українсько-

грузинської дружби та культурно-мистецьких зв’язків. В основному фонді музею зберігається 2345 

предметів. За 2015 р. проведено 150 екскурсій, відвідало музей 4645 чоловік, з них 1981 – учнів і студентів. 

Було проведено 73 масових заходи. Музей постійно підтримує зв’язки з Посольством Грузії в Україні, 

членами грузинської діаспори з різних міст України, з музеєм-бібліотекою Лесі Українки в Сурамі. 
 

 
 

У місті працюють 4 бібліотеки, одна для дорослих, одна для дітей та 2 при клубних закладах. Всі 

бібліотеки мають комп’ютери та підключення до мережі Інтернет.  

Клубні установи міста спрямовують свою роботу на всебічний розвиток самодіяльної творчості 

населення, працюють над запровадженням нових форм і методів роботи. Значна увага приділяється гуртковій 

роботі і роботі з молоддю. Колектив міського будинку культури є головним організатором усіх 

загальноміських заходів та культурно-масової роботи у мікрорайоні «Почапці». У клубі працюють більярд та 

настільний теніс. При МБК діють народний пісенний ансамбль «Обереги», народний фольклорно-

етнографічний ансамбль «Вечорниці», театральний, вокальний гуртки, гурток художнього читання. 

Ансамбль «Вечорниці» отримав диплом 1 ступеня на обласному фестивалі-конкурсі «Чиста криниця», який 

проходив під час проведення Національного Сорочинського ярмарку. 

При Центрі культури та дозвілля в мікрорайоні «Личанка» працюють жіночий вокальний ансамбль 

«Горлиця», дитячий вокальний ансамбль «Домісолька», дитячий хореографічний колектив «Жива вода», 

гурток з брейк-дансу, театральні гуртки для дітей та дорослих.  

У 2015 році відремонтовано електромережу ЦКД, переобладнано кімнату під клас хореографії, 

проведений ремонт ділянок каналізації та вигрібної ями. 

Протягом навчального 2014-2015 року дитяча музична школа ім.А.Коломійця працювала відповідно до 

затвердженого плану роботи. У школі навчається 360 учнів, із яких 300 – учні музичних відділів, 60 – учні 

класу образотворчого мистецтва, серед них 56 дітей пільгових категорій.  



Музична школа – це осередок культури та високої духовності нашого міста. Творчий колектив не 

задовольняється суто навчанням, педагоги запроваджують фестивалі, конкурси, влаштовують концерти.  
 

 
 

Так, завдяки відділу гітари та особисто педагогу школи Касьяненку М.М. в місті запроваджено 

фестиваль гітарного мистецтва «МирГрад», завдяки відділу фортепіано та педагогу Бадьон О.В. – фестиваль 

виконавської майстерності «В гостях у Гоголя», відділу образотворчого мистецтва та педагогу Барській Л.В. 

– фестиваль «Малюємо музику». Наша музична школа вважається однією з найкращих в області за рахунок 

результативності участі у конкурсах. Протягом учбового року у мистецьку скарбничку школи додались: 8 

дипломів лауреатів з 4 міжнародних конкурсів, 13 дипломів лауреатів з 11 Всеукраїнських конкурсів, 25 

дипломів лауреатів з 10 обласних та 6 дипломів лауреатів міських конкурсів. Понад 15 % контингенту учнів є 

лауреатами та дипломантами конкурсів різного рівня. Понад 40% педагогічних працівників цього року взяли 

участь в конкурсах.  

В минулому році розпочалось виконання Програми паспортизації об’єктів культурної спадщини міста 

Миргорода на 2015-2020 роки. Виконано сучасну облікову документацію на першу пам’ятку культурної 

спадщини в нашому місті – Миргородську міську управу (вул.Гоголя, 120). Наступний крок – укладення 

охоронного договору із власниками, Миргородською райдержадміністрацією. У місті 10 будинків 

вважаються пам’ятками історії та архітектури, на які необхідно виготовити сучасну облікову документацію 

та укласти охоронні договори для захисту від руйнування або суттєвої реконструкції. 
 

 



Міжнародне співробітництво  
 

 
 

Миргород - завжди відкритий для гостей. Підтвердження тому – тисячі гостей не тільки з України, але й 

з понад 30 країн світу. Звичайно, більшість гостей приїжджає оздоровитися та попити цілющої 

миргородської води, але Миргород цікавий і для іноземних бізнесменів. 

Культура ділового спілкування, розвинена мережа міст-побратимів, наявні дипломатичні зв’язки – це 

один із факторів інвестиційного клімату міста. Саме тому велика увага приділяється розширенню кількості 

міст-партнерів у різних куточках світу та підтримці існуючих. Крім того, відвідини Миргорода такими 

делегаціями – це ще одна можливість показати туристичний та рекреаційний потенціал міста. 

Культурні та економічні зв’язки миргородці підтримують з містами Барбі (Німеччина), Маарду (Естонія), 

Згожелець (Польща), Рєчіця (Білорусь), Горна Оряховиця (Болгарія), Єкабпілс (Латвія), Мцхета (Грузія) 

Новоград-Волинський (Україна) та Хмільник (Україна). У травні підписано Угоду про співпрацю з 

українським містом Хмільник Вінницької області, а 1 серпня відбулось підписання угоди про співпрацю між 

Мцхетським муніципалітетом (Грузія) та Миргородською міською радою. Міста співпрацюватимуть в галузі 

освіти, охорони здоров'я, культури, туризму та в інших сферах соціально-культурного життя, у сфері 

енергоефективності та енергозбереження, сталого просторового розвитку територій. У планах 2016 року 

встановлення дипломатичних зв’язків із містами з Литви, Словаччини та між містами України. 



Висновок 

Підбиваючи підсумки роботи за минулий рік зазначу, що зроблено не мало, але потреб громади набагато 

більше. Кожен з нас хоче бачити Миргород комфортним, а його громадян – щасливими й забезпеченими. І 

лише шляхом об’єднання під ідеєю розвитку міста ми зможемо змінити на краще наше сьогодення. Вірю, що 

саме так і станеться! Дякую всім миргородцям за повсякденну працю, внесок у розвиток і добробут. Дякую 

тим, хто не тільки на словах, а й конкретними справами розбудовує та прикрашає свій будинок, свій двір, 

вулицю, наше місто, а загалом - державу. Впевнений, що і в майбутньому миргородці будуть такими ж 

непохитними і послідовними у своїх добрих справах на користь міста. Наші громадські активісти – яскравий 

приклад безкорисного служіння задля кращого майбутнього підростаючого покоління.   

Щиро бажаю, щоб всі позитивні здобутки і досвід ми продовжили та примножили не тільки в цьому році, 

а робили це кожного року і щодня. Міцного всім миру, здоров’я, наполегливості, завзяття й сил в цій 

нелегкій, але такій потрібній справі. Вдячний за довіру, розуміння і співпрацю! 


