
З в і т  

міського голови 

про роботу міської ради  

та її виконавчих органів 

за 2016 рік 

 

I. Вступ 

II. Виконання бюджету міста за 2016 рік 

III. Економічний і соціальний розвиток міста  

IV. Інвестиційна привабливість, енергозбереження, міжнародне співробітництво 

V. Житлово-комунальна галузь 

VI. Гуманітарна сфера 

VII. Культура і туризм 

VIII. Робота міської ради 7 скликання та її виконавчого комітету 

IX. Післямова 

 



I. ШАНОВНІ ПРЕДСТАВНИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА! 

 

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» звітую за підсумками моєї 

роботи за рік на посаді міського голови.  

Складна політична ситуація в країні вплинула на всі сфери суспільного життя. Довелося 

переглянути пріоритети та оперативно приймати рішення, часто з досить складних питань. Але, 

незважаючи на негаразди, минулий рік для миргородців видався успішним: у плані соціально-

економічного розвитку, залученню інвестицій та втіленню проектів у різних сферах життєдіяльності. 

Ми були активними у громадському житті: підтримували бойовий дух нашим захисникам та робили 

життя містян та гостей кращим, прагнули зберегти та зміцнити власні досягнення, щоб потім мати 

основу для зростання. 

Робота міської ради, виконавчого комітету протягом звітного періоду, як і всіх попередніх років, 

спрямовувалась на вирішення таких основних напрямів: виконання міського бюджету, забезпечення 

належного функціонування освітніх закладів, впровадженні енергозберігаючих проектів, оновленні 

та модернізації комунального господарства, покращення благоустрою міста забезпечення роботи 

галузей житлово -комунального господарства у сфері надання якісних послуг населенню міста. 

 

 

  



II. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА 

За 11 місяців 2016 року, без врахування офіційних трансфертів, при запланованих надходженнях 

– 110688,2 тис. грн. бюджет отримав – 127460,1 тис. грн., план перевиконано на 16771,9 тис. грн. і 

виконання становить 115,2%. В звітному періоді бюджет отримав доходів більше проти відповідного 

періоду 2015 року на 54915,8 тис. грн., або 175,7 відсотка. 

 

 
 

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

міського бюджету по доходах надійшло – 118687,6 тис. грн. при плані – 105864,3 тис. грн., виконання 

становить 112,1 відсотка, понад план надійшло 12823,3 тис. грн. Це більше надходжень відповідного 

періоду минулого року на 50148,4 тис. грн., ріст складає 173,2 відсотка. 

 

 
 

Найбільші суми по загальному фонду бюджет міста за 11 місяців 2016 року отримав з наступних 

джерел надходжень по:  

- податку на доходи фізичних осіб –59533,2 тис. грн., або 50,2 %; 

- платі за землю - 21314,2 тис. грн., або 18,0 %; 

- єдиному податку – 13985,5 тис. грн., або 11,8 %; 

- акцизному податку – 10960,4 тис. грн., або 9,2 % ; 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 4947,5 тис. грн., або 4,2 %;  

- по інших надходженнях – 3037,0 тис. грн., або 2,6 %. 
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Найбільшу питому вагу в доходах бюджету міста займає податок на доходи фізичних осіб – 50,2 

відсотка. За 11 місяців 2016 року цього податку надійшло – 59533,2 тис. грн., що більше плану на 

2624,6 тис. грн., або 104,6 відсотка. Це більше надходжень проти відповідного періоду минулого 

року на 23519,5 тис. грн. і пов’язане з збільшенням ставки відрахувань з 15 до 18 відсотків. 

За звітний період по платі за землю надійшло – 21314,2 тис. грн. при уточненому плані – 17775,5 

тис. грн., планові показники перевиконані на 3538,7 тис. грн. Виконання склало 119,9 відсотка. Це 

більше проти 11 місяців 2015 року на 10692,4 тис. грн., або 200,7 відсотка. 

До спеціального фонду за 11 місяців 2016 року надійшло – 8772,5 тис. грн., що більше плану на 

3948,6 тис. грн. і становить 181,9 відсотка. Найбільші суми по спеціальному фонду бюджет міста 

отримав: від власних надходжень бюджетних установ – 5803,6 тис. грн., від надходжень до бюджету 

розвитку – 2426,5 тис. грн., та кошти цільового фонду – 492,6 тис. грн.  

 

 
 

За 11 місяців 2016 року до бюджету розвитку надійшло – 2426,5 тис. грн., а саме кошти пайової 

участі у розвитку інфраструктури – 1007,8 тис. грн., кошти від реалізації майна, що перебуває в 

комунальній власності – 1001,0 тис. грн., кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення – 409,6 тис. грн., кошти від продажу прав на земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення – 8,1 тис. грн. 
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Видаткова частина міського бюджету за 11 місяців 2016 року виконана в сумі 281 853,2 тис. грн., 

що становить 95,2 відсотка до плану на 11 місяців 2016 року або 90,2 відсотка до уточненого річного 

плану. 

Видатки загального фонду за 11 місяців 2016 року склали 248 745,4 тис. грн. або 97,6 відсотка до 

плану за 11 місяців 2016 року з урахуванням змін, видатки спеціального фонду за 11 місяців 2016 

року – 33 107,8 тис. грн., тобто 80,2 відсотка до уточненого плану відповідного періоду. 

На виплату заробітної плати направлено 68 609,1 тис. грн., що на 25,3 відсотка більше проти 

відповідного періоду 2015 року.  

На харчування та медикаменти спрямовано 5 328,1 тис. грн., що більше проти відповідного 

періоду минулого року на 24,5 відсотків.  

У порівнянні з періодом 11 місяців 2015 року видатки на оплату за спожиті енергоносії 

збільшились на 34,9 відсотка і станом на 01 грудня 2016 року склали 9 087,9 тис. грн. 

З державного бюджету на оплату пільг та субсидій пільговим категоріям громадян, виплати 

сім’ям з дітьми та інші виплати населенню протягом 11 місяців 2016 року перераховано 126 098,0 

тис. грн., що більше видатків за відповідний період попереднього року на 84,3 відсотка. 

На капітальні видатки з бюджету міста станом на 01 грудня 2016 року виділено 27 772,4 тис. 

грн., що більше проти відповідного періоду 2015 року на 11 405,0 тис. грн., ріст складає 69,7 

відсотків.  

 

 
 

Однією з об’ємних галузей була і залишається галузь соціального захисту та соціального 

забезпечення міста, яка займає у міському бюджеті 46,6 відсотка всіх видатків за звітний період 2016 

року, використано 131 365,0 тис. грн. Видатки збільшено проти відповідного періоду 2015 року на 58 

152,0 тис. грн., або на 79,4 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. 

На утримання установ освіти за 11 місяців 2016 року направлено 67 071,3 тис. грн., або 23,8 

відсотка загальної суми видатків, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 

використано 26 750,2 тис. грн. 

Видатки на житлово – комунальне господарство займають 4,8 відсотка видатків бюджету. На 

ЖКГ спрямовано 13 534,8 тис. грн., що на 3 715,8 тис. грн. або на 37,8 відсотка більше відповідного 

періоду 2015 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 6 277,7 тис. грн., що становить 2,2 відсотка видатків місцевого бюджету. 

На програму зниження рівня злочинності спрямовано 200 тис.грн.: 100 тис.грн на пально-

мастильні матеріали та 100 тис.грн. для реалізації проекту "Безпчене місто". За цієї програмою у 

масових місцях скупчення людей встановлені відеокамери та виведені на центральнй пульт 

чергового відділу поліції. 

 

 
 

З метою надання своєчасної та якісної медичної допомоги жителям міста на третинному рівні 

було передано з міського бюджету до бюджету Миргородського району 1 900 тис.грн. на придбання 

автомобіля швидкої допомоги для транспортування хворих за медичними показами. 

Для фізкабінету поліклінічного відділення для дорослих було закуплено апарат "Ампліпульс" та 

процедурний годинник на суму 8300 грн.  

10 тис. грн. передано на надання медичної допомоги ветеранам праці та іншим категоріям 

громадян, визначених чинним законодавством. 

10 тис. грн. спрямовано на забезпечення хворих на цукровий діабет життєвонеобхідними 

препаратами. 

 

 
 

На заклади культури за 11 місяців 2016 року спрямовано 6 538,9 тис. грн., що складає 2,3 

відсотка всіх видатків та більше від попереднього періоду на 285,7 тис. грн.  

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1,0 відсоток в загальній структурі видатків або 

2 772,5 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”.  



 

 
 

  



III.СТАБІЛЬНА ЕКОНОМІКА – ЗАПОРУКА ДОБРОБУТУ ЛЮДЕЙ 
 

Зусилля влади міста, керівників підприємств, організацій та установ були спрямовані на 

забезпечення виконання програми економічного і соціального розвитку міста у звітному періоді 

поточного року, щодо вирішення питань, пов’язаних зі стабілізацією економіки та соціальним 

захистом населення. 

Зокрема, у пріоритетній для розвитку міста курортній та туристично-рекреаційній галузі року 

обсяг реалізації санаторно – курортних послуг склав 153,8 млн.грн., що на 20,4% більше відповідного 

періоду 2015 року. В санаторіях міста оздоровилося 30,3тис. осіб, що на 10,8 % більше ніж за 9 

місяців 2015 року.  

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 продукції: катки для сільськогосподарської техніки техніки. 

Також дане підприємство не залишалося осторонь допомоги учасникам АТО.  

 

 
 

ТДВ "Миргородський хлібозавод" у 2016 році запроваджено такі нові види продукція як: хліб 

формовий "Бородинський", хліб заварний "Прибалтійський", пряники "Вишнячок"," 

Білочка","Житній", "Мамбо", печиво "Буратіно", калач "Весняний". 

 



 
 

Динаміка розвитку економіки міста, за оперативними даними, характеризується збільшенням 

обсягів реалізації промислової продукції у відпускних цінах. 

Найбільш питому вагу в грошовому обсязі реалізованої промислової продукції займає 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 %.  
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Важливою складовою життєдіяльності міста є також підприємницька діяльність.  

У місті діє 462 стаціонарних магазинів, 125 підприємств дрібнороздрібної мережі; 70 

підприємств ресторанного господарства, 214 підприємств сфери послуг, 37 аптек та аптечних 

пунктів, 8 ветаптек, 4 магазини “Оптика”, 14 автозаправних станцій. Протягом 2016 року відкрито: 

 2 підприємства роздрібної торгівлі: 

 магазин мережі "Ельдорадо" у ТЦ "Мир, вул. Гоголя, 147,  

 магазин "Автозапчастини", вул.Сорочинська, 137А.  

 3 підприємства ресторанного господарства: 

 бістро "Ситий кум", вул. Гоголя, 2/2, 

 кафе "Шашличний двір", вул. Гоголя, 116-В, 

 кафе "Burger Club", вул. Гоголя, 102. 

 3 аптеки: 

 аптека "Бажаємо здоров'я" , вул. Гоголя, 170 В, 

 аптека, вул. Гоголя, 170 А, 

 аптека ТОВ "Факультет- Ф", вул. Гоголя, 98/6. 

 

 
 

Фірмова торгівля в місті представлена більше 10 підприємствами.Частка надходжень від 

суб’єктів малого підприємництва складає - 7.6 відсотків. У сфері малого підприємництва працює 

понад 4,1 тис. чоловік. 

 

Реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин. 

Упродовж 2016 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати у місті в 

порівнянні до 1 січня 2016 року збільшилася на 182,1 тис. грн. і станом на 1 грудня 2016 року 

становила 3864,3 тис. грн. Зарплатні борги у місті мають три підприємства, які відносяться до 

категорії банкрути (ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів №1»; ДП 

НАК «Надра України» «Миргороднафтогазрозвідка», ТОВ «Миргородм’ясопром») та два 

економічно-активні підприємства (Державний Миргородський гренажний завод, ОКВПВКГ 

«Миргородводоканал»). 

 



 
 

З метою забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право 

своєчасного одержання винагороди за працю управлінням праці та соціального захисту населення 

Миргородської міської ради щодекадно здійснюється моніторинг стану виплати заробітної плати на 

всіх підприємствах міста з урахуванням виплати поточної заробітної плати, що дає можливість 

контролювати стан погашення зарплатних боргів та упереджувати їх виникнення. Також постійно 

проводиться моніторинг погашення боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування. 

 

Соціальний захист є також однією з пріоритетних сфер, адже кожна людина повинна 

відчути повагу у ставленні до себе. 

Велика увага приділялась управлінням роботі по обслуговуванню інвалідів, ветераніввійни та 

праці, особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, учасникам антитерористичної операції. 

Станом на 01.12.2016 р. на обліку в управлінні перебуває 1777 інвалідів. Відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 р. № 158 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної 

допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» у 2016 році 4 інвалідам та 11 

малозабезпеченим пенсіонерам було виплачено матеріальну одноразову допомогу в сумі 9467тис. 

грн.  

У 2016 році у санаторно-курортних закладах оздоровлено 46 інвалідів та ветерана війни. 

Грошова компенсація замість санаторно–курортного лікування виплачена 22 інвалідам. У 2016 році 

видано 348 направлень на забезпечення протезно – ортопедичними виробами (у 2015 році – 530 од.). 

За медичними показниками інваліди забезпечені 87 одиницями технічних та інших засобів 

реабілітації, в тому числі 15 кріслами колісними (у 2015 році – 145 один, в тому числі 34 кріслами 

колісними). 

Питання щодо організації оздоровлення громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 1 категорії перебуває на постійному контролі в управлінні. У 2016 році відповідно до 

поданих заяв, оздоровлено 23 особи даної категорії (у 2015 році – 20 осіб).  

Також у 2016 році за рахунок коштів міського бюджету: 

- оздоровлено 2 учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2 категорії ( 14,04 тис. грн..); 

- 21 особі (в тому числі 18 учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1 кат.) надана матеріальна 

допомога на проведення ремонту власних житлових будинків і квартир на суму 210,0 тис.грн  

- забезпечено безоплатне (пільгове) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, на суму 100,0 тис.грн.; 

 - виплачено разову адресну грошову допомогу 222 учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС на суму 75,0 тис.грн. 

3864,3 

3682,2 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати 

по м. Миргород 

01.12.2016 01.01.2016



Пріоритетним напрямком соціального захисту населення міста визначено надання соціальної 

підтримки учасникам АТО та членам їх сімей. На реалізацію даного напрямку рішенням шостої сесії 

Миргородської міської ради сьомого скликання від 20 січня 2016р. № 30 затверджена Комплексна 

програма соціальної підтримки учасників АТО на 2016, на реалізацію заходів якої з міського 

бюджету спрямовано 603,1 тис.грн., зокрема: виплачено одноразову грошову допомогу 2 пораненим 

учаснику АТО на суму 10,0 тис. грн.; виплачено одноразову грошову сім’ї загиблого учасника АТО 

на суму 10,0 тис.грн.; виплачено одноразову грошову допомогу 89 сім’ям учасників АТО для 

вирішення соціально-побутових питань та у зв’язку із скрутними життєвими обставинами на суму 

93,2 тис.грн.; 362 учня загальноосвітніх та вихованці дошкільних навчальних закладів, батьки яких 

беруть (брали) участь в АТО та призвані на військову службу під час мобілізації на особливий 

період, забезпечено безкоштовним харчуванням на суму 450,5 тис.грн. 

У рамках державної бюджетної програми «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» оздоровлено у санаторно-курортних 

закладах 2 учасника АТО, пройшли психологічну реабілітацію 7 учасників АТО, професійну 

адаптацію за спеціальністю водія пройшли 2 учасника АТО.  

За даними Об’єднаного міського військового комісаріату, за звітній період демобілізовано 74 

військовослужбовця. В місті запроваджене соціальне супроводження всіх сімей демобілізованих 

військовослужбовців, які брали участь в АТО, а також членів сімей загиблих (померлих) учасників 

АТО шляхом формування «соціального паспорту» та постійного моніторингу їх потреб. 

Запроваджена нова форма комплексної соціальної адаптації демобілізованих військовослужбовців, 

які брали участь в АТО, та членів їх сімей шляхом надання санаторно – курортних послуг. У 

поточному році оздоровлено 19 демобілізованих та 27 членів їх сімей у ПрАТ ЛОЗ 

«Миргородкурорт». Також у рамках співпраці з німецькою благодійною організацією отримано 9 

траншів благодійної допомоги, яку одержали усі сім’ї учасників АТО. 

Проблемним питанням залишається відсутність вільних земель запасу, які можливо було б 

надати учасникам АТО для будівництва і обслуговування житлого будинку, господарських будівель і 

споруд та ведення садівництва. У зв’язку з цим міською радою у період з 01.08.2015 року по 

25.10.2016року не приймались додаткові рішення щодо доповнення Переліку земельних ділянок 

(земельного масиву) для надання учасникам антитерористичної операції. 

Упродовж 2016 року в управлінні праці та соціального захисту населення продовжувалась робота 

по наповненню бази Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. 

Так, станом на 1 грудня 2016 року сформована електронна та паперова база даних, яка налічує 11635 

пільговиків, в тому числі учасників АТО 403 осіб (УБД- 399, інв.війни-3, уч.війни-1). 

Щомісяця пільгами з оплати комунальних послуг користується 5871 пільговик та члени їх сімей. 

Підприємствами у 2016 році надано пільг:  

1) на житлово-комунальні послуги - на суму 13066,1 тис. грн.; 

2) на автомобільний проїзд – на суму 858,0 тис.грн.;  

3) на проїзд у приміському залізничному транспорті – на суму 297,6 тис. грн.  

Всього у 2016 році профінансовано пільг за рахунок субвенції з Державного бюджету на суму – 

12732,6 тис. грн. (в т. ч. погашена заборгованість минулих років на суму 1673,7 тис. грн.).  

За рахунок коштів обласного бюджету було відшкодовано вартість ритуальних послуг на 

поховання 21особи в сумі 30,8 тис.грн (в тому числі 13 учасників бойових дій, 8-інвалідів війни).  

Призначення і виплата всіх видів державних допомог 

Виконання державних програм соціального захисту сімей з дітьми, забезпечення надання 

населенню соціальних допомог та субсидій є одним із основних завдань управління. 

Сума виплачених допомог управлінням праці та соціального захисту населення за 2016 рік 

склала 37887,08 тис.грн., що на 5,8 % більше ніж за 2015 рік (35675,58 тис.грн.). 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» за 

2016 рік було виплачено допомогу 350 сім’ям на загальну суму 8355,23 тис. грн. (343/6457,09 тис.грн. 

за 2015р.), що на 2,0% більше, ніж за 2015 рік, сума виплаченої допомоги зросла на 22,7% 

 



 
 

1726 сім’ям виплачена державна допомога сім’ям з дітьми на суму 22199,35 тис. грн., (за 2015р. – 

1993ім’ям/ 22736,37 тис.грн.), що на 15,5% менше, ніж за 2015 рік, сума виплаченої допомоги 

зменшилася на 2,42%. 

 

 
 

На обліку в управлінні станом на 01.12.2016 року перебуває 451 інвалідів з дитинства, які 

отримали державну соціальну допомогу на суму 6752,01 тис.грн. 
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Пріоритетним напрямком в роботі управління залишається виконання програми призначення 

житлових субсидій за спрощеним порядком. 

З початку року субсидією на житлово- комунальні послуги скористалося 10718 сімей в сумі 

87025,0 тис. грн. (10173 сімей / 52307,8 тис.грн. за 2015р.). Кількість одержувачів зросла на 5%, а 

розмір одержаних субсидій на 39,9%. Станом на 01.12.2016р середній розмір субсидії на житлово-

комунальні послуги склав 2146,0 грн. проти 1666,24 грн. у минулому році.  
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Особливе значення для забезпечення виваженої політики соціального захисту відіграє Програма 

соціального захисту населення м.Миргорода, обсяги фінансування якої у 2016 році становить 

2846,644 тис.грн., що значно підвищило якість життя незаможних верств населення. За минулий рік 

виплачено: одноразової адресної матеріальної допомоги 446 громадянам на загальну суму 474,768 

тис.грн.; одноразової допомоги при народженні дитини - 181 жінкам на суму 46,760 тис.грн.; 

допомоги на поховання 23 особам на суму 8,1 тис. грн.  

Працевлаштування 

Послугами служби зайнятості за 11 місяців 2016 року скористались 3672 особи, статус 

безробітного отримав 2441 громадянин, з них 914 осіб - молодь до 35 років. 

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями за 11 місяців 2016 року становила 2707(більше 

порівняно з відповідним періодом минулого року на 586 вакансій).Рівень укомплектування вакансій 

склав 97,8 %.  

За сприяння державної служби зайнятості у 2016 році: 

- отримали роботу - 2641 особа (на 622 особи більше порівняно з відповідним періодом минулого 

року); 

- працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації 

підприємницької діяльності – 5 безробітних.  

- на нові робочі місця з компенсацією єдиного соціального внеску працевлаштовано 38 

безробітних, всі вони працевлаштовані до суб’єктів малого підприємництва в пріоритетних видах 

економічної діяльності; 

- у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 925 безробітних.  

За направленням служби зайнятості за 11 місяців 2016 року пройшли професійне навчання 336 

зареєстрованих безробітних. Після закінчення професійного навчання працевлаштовано 96,4 % 

безробітних. 

Впродовж 2016 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 108 осіб з інвалідністю, що на 

16,6% менше у порівнянні з минулим роком ( 126 інвалідів у 2015). Працевлаштовано за сприянням 

служби зайнятості 42 безробітних з числа інвалідів. 

Впродовж звітного періоду проходили професійне навчання 13 безробітних з числа осіб з 

обмеженими фізичними можливостями.  

 

Виконання Програми зайнятості м.Миргорода 

Показники Завдання 

Програми 

зайнятості 

на 2016 р. 

Виконання 

завдань за 

2016 р. 

Виконання, 

% 

1.Чисельність безробітних, які отримали 

послуги служби зайнятості  

2137 2441 114,2 

2.Чисельність працевлаштованих осіб, всього 1386 2641 190,0 

2.1. шляхом компенсації роботодавцям витрат у 

розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

36 38 105,0 

2.2. шляхом одноразової виплати допомоги по 

безробіттю для організації безробітними 

підприємницької діяльності 

24 5 21,0 

3.Чисельність безробітних громадян, які 

проходили професійну підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації 

191 336 175,9 

4.Чисельність громадян, які брали участь у 

громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру, всього 

470 925 196,8 

5.Чисельність осіб старше 45 років, які 

одержали ваучер 

22 0 0 

6.Чисельність осіб, яким надано індивідуальні 

та групові консультації з питань організації та 

провадження підприємницької діяльності 

649 712 97,8 



7.Чисельність інвалідів, що отримали послуги 

служби зайнятості  

70 108 154,2 

7.1 з них працевлаштовані за сприяння служби 

зайнятості  

16 42 262,5 

7.2 залучені до участі у громадських та інших 

роботах тимчасового характеру 

12 10 83,3 

7.3 проходили професійне навчання  6 13 216,6 

 

Проводиться робота щодо сприяння працевлаштуванню громадян з числа учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей. Впродовж 2016 року року працевлаштовано 23 

миргородці з числа учасників антитерористичної операції, з них 2 особи працевлаштовано шляхом 

виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації власної справи для організації 

підприємницької діяльності, в роботах тимчасового характеру брали участь 12 осіб, впродовж 2016 

року направлено на профнавчання 5 осіб. 

 

Територіальний центр соціального обслуговування 

Одинокими непрацездатними громадянами, пенсіонерами та інвалідами опікується 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миргородської 

міської ради.  

У поточному році послугами закладу скористалися 2154 особи, з них: інвалідів - 467, ветеранів 

війни - 235 ( 28 інвалідів війни), дітей війни – 593 та ветеранів праці – 767 осіб.  

У складі територіального центру функціонують 4 відділення:  

 - відділення соціальної допомоги вдома; 

 - відділення денного перебування; 

 - відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;  

 - відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. 

 

 
 

Успішно діє «Університет третього віку». На сьогоднішній день працює літературно - 

мистецький факультет - 33 слухачі та здорового способу життя - 24 слухачів. До співпраці 

залучаються небайдужі люди в нашому місті, всі лекції проводяться на волонтерських засадах, 

особливо допомагають лікарі, юристи, педагоги в проведенні навчального процесу.  

 



 
 

► У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
проживає 20 людей похилого віку, з них: інвалідів – 2 особи, ветеранів війни – 6 осіб.  

У відділенні створені комфортні умови для одиноких громадян. Підопічні відділення забезпечені 

спеціальними засобами пересування. До свят спільно з відділом культури для підопічних відділення 

організовуються концерти за участю колективів художньої самодіяльності, вихованців музичної 

школи та ін.  

З місцевого бюджету було виділено кошти в сумі 5 тис. грн. на придбання пральної машини.  

► Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги станом на 1 

грудня 2016 року надано послуг 805 особам. Відділенням надаються послуги на платній та 

безоплатній основі.  

 

 
 



 Територіальний центр постійно співпрацює з громадою Християн євангельської віри «Салім» 

УМЦ. Значна увага приділяється роботі з бездомними особами та особами, звільненими з місць 

позбавлення волі. Для таких осіб в територіальному центрі створено службу обліку.  

У територіальному центрі функціонує Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації, 

який створений з метою надання громадянам послуг з прокату технічних та інших засобів 

реабілітації. Пункт прокату налічує 111 одиниць технічних засобів реабілітації: ходунки – 21 шт., 

милиці – 26 шт., палиці - 55 шт., інвалідні візки – 9. Протягом 2016 року послугами пункту прокату 

скористалося 68 осіб. З місцевого бюджету було виділено кошти в сумі 6 тис.800 грн. для придбання 

ходунків і милиць для потреб пенсіонерів та інвалідів. 

Для розширення сфери надання соціальних послуг територіальними центрами та на виконання 

Закону України «Про соціальні послуги» в територіальному центрі надається послуга «соціального 

таксі». Станом на 14 грудня 2016 року послугами «соціального таксі» скористалося 59 осіб та надано 

144 послуги. 

 

Центр соціальної реабілітації дітей–інвалідів Миргорода 

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Миргорода працює вже п’ять років. За цей період 

у центрі спільною працею створені всі необхідні умови для проходження реабілітації дітей з 

обмеженими можливостями. 

Центр працює за принципами: послідовності, своєчасності, безперервності і доступності в 

наданні комплексної реабілітаційної допомоги дітям з фізичними і розумовими вадами 

використовуючи модель тандем «Дитина - фахівець - сім’я». 

Станом на 01.12.2016 рік надано реабілітаційні послуги 149 дітям-інвалідам, з них: Миргород – 

72 дитини; Миргородський район - 22 дітей; Великобагачанський район – 25 дітей, з них 

Білоцерківська громада – 11 дітей, Великобагачанська райрада-14 дітей; Шишацький район- 29 дітей, 

з них: Шишацька районна рада – 4 дитини, Шишацька селищна рада- 25 дітей; Хорольський район-1 

дитина. 

 

 
 

З зони тимчасово окупованих територій пройшли реабілітацію 4 дитини з них: 2 дитини з ДЦП. 

На фінансування Центру у 2016 році спрямовано 772,5 тис. грн., у тому числі: міжбюджетні 

трансферти Миргородського району 85,0 тис. грн., Великобагачанської районної ради 33,7 тис. грн., 

Білоцерківської об’єднаної територіальної громади 15,0 тис.грн., Шишацької районної ради 20,0 тис. 

грн., Шишацької селищної ради 30,0 тис.грн., Хорольської районної ради 2,9 тис. грн.  

За кошти міського бюджету відповідно до Програми соціального захисту населення на 2016 рік 

(42,6 тис.грн. ) пройшли лікування у Міжнародній клініці відновного лікування м. Трускавець 

п’ятеро дітей. 

На капітальні видатки затверджено 34,9 тис. грн., з них: капітальний ремонт 24,9 тис.грн., 

придбання альтанки 10,0 тис.грн.(проект «Громадські ініціативи»). 
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У поточному році Фондом соціального захисту інвалідів була надана фінансова допомога в сумі 

275,9 тис. грн. На ці кошти Центр придбав пристрій для пасивно-активної реабілітації рук та ніг 

«Мотомед» та тренажер бігова доріжка. У 2016 році була надана благодійна допомога у натуральній 

формі (розвиваючі ігри) в сумі 1,055 тис.грн.  
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Головним напрямком діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є реалізація 

державної політики у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. Одним із пріоритетних 

напрямків роботи центру є пошук та підбір кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, 

соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Протягом року під 

супроводом центру перебувало 7 прийомних сімей, в яких виховується 8 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. На даний час на обліку перебуває 77 сімей, в них виховується 

141 дитина. Під соціальним супроводом центру перебувало протягом звітного періоду 12 сімей, де 

виховується 21 дитина; усім членам родин надається комплекс соціальних послуг. 

З метою надання комплексної соціальної допомоги та працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було розроблено проект, що 

знайшов підтримку ПР ООН. У Миргороді на базі центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

було створено єдиний центр допомоги вимушено переміщеним особам. В рамках проекту було 

працевлаштовано 6 вимушено переміщених осіб на посади кейс-менеджерів. Для реалізації 

вищевказаного проекту ПР ООН надано безповоротну фінансову допомогу у розмірі 635 тисяч 

гривень. За час роботи до ЄЦДПВО звернулись за допомогою 1327 осіб, за отриманням консультацій 

на “Гарячу лінію” зателефонували 964 ВПО. 

У рамках Всеукраїнської акції "Від серця до серця" центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді в партнерстві з Національним Товариством Червоного Хреста та Полтавською обласною 

організацією Червоного Хреста проведено видачу відповідних сертифікатів пільговим категоріям 

вимушено переміщених осіб на суму 520 тисяч гривень та видано сертифікатів на отримання 

медичних препаратів на суму 140 тисяч грн. 

У рамках Проекту ПРООН "Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо 

переміщених осіб в Україні" взяли участь у національній конференції «Впровадження кейс-

менеджменту в роботі з ВПО». Під час заходу проведено 4 інформаційні сесії по презентації 

комплексної моделі допомоги ВПО на прикладі м. Миргород, яку визнано кращою та рекомендовано 

для впровадження в містах з населенням до 50 тисяч жителів. 

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді залучено один мільйон чотириста 

дев'яносто три тисячі гривень грантових коштів, направлених на реалізацію соціальних проектів.З 

метою сприяння процесам розвитку громадської активності серед молоді , її позитивній соціалізації 



та залученню до вирішення локальних проблем на базі центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді працює волонтер Корпусу миру США Роксана Мартинес. 

На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 34 дитини (12 дітей-сиріт та 22 дитини, 

позбавлені батьківського піклування). Усього на території міста проживає 41 дитина-сирота, дитина, 

позбавлена батьківського піклування. 

Пріоритетною формою влаштування дітей на території міста в 2016 році залишалося 

влаштування під опіку, піклування. Більшість статусних дітей охоплена сімейними формами 

виховання. Значна увага приділяється роботі із дітьми, які перебувають у складних життєвих 

обставинах.  

У місті функціонують 5 прийомних сімей, в яких проживають 6 дітей.  

Службою у справах дітей та іншими відповідними службами, відділами були реалізовані заходи з 

виконання міської програми «Соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2016 рік». Так, усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримали 

канцелярське приладдя до нового навчального року. Проведене свято до Дня захисту прав дитини зі 

святковою програмою та подарунками (Фото 1,2). 

3дитини-сироти, дитини, позбавлені батьківського піклування, влітку мали змогу оздоровитися 

на базі ПРАТ ЛОЗ «Миргородкурорт». 

Найефективнішими заходами попередження дитячої бездоглядності, профілактики негативних 

проявів у дитячому середовищі є проведення профілактичних рейдів, інспектування сімей та 

проведення профілактичної роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.  

Служба у справах дітей міської ради постійно співпрацює з працівниками правоохоронних 

органів, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділу у справах спорту, сім'ї та молоді, 

відділу освіти, засобів масової інформації, установами та організаціями міста з питань, що 

стосуються захисту прав та інтересів дітей. 

  



IV. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Інвестиційна політика у Миргороді здійснюється у відповідності до Цільової програми 

підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку міжнародного співробітництва м. 

Миргорода на 2012 – 2016 роки.  

Для активізації економічного розвитку визначено перелік потенційно привабливих для інвесторів 

земельних ділянок. Інформація про земельні ділянки розміщено на офіційному сайті міської ради. 

Міська влада проводить активну роботу щодо залучення інвестицій. Серед основних напрямків слід 

виділити кошти бюджетів усіх рівнів (у тому числі загальнодержавні конкурси та проекти, фонд 

регіонального розвитку тощо), кошти приватних інвесторів, а також кошти грантів, конкурсів, 

проектів технічної допомоги. 

 

 
 

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

формує заявки до численних міжнародних, державних та приватних донорів. 

Подані заявки щодо участі у проектах: 

 на конкурс Громадські ініціативи України заявку "Співпраця влади і громади у розробці 

веломережі міста"; 

 конкурс "Відповідальне місто"; 

 "Комплексна енергозберігаюча санація житлових будинків" від німецького агентства DENA на 8 

будинків Миргорода; 

 на конкурс «Розвиток місцевої демократії – важлива складова реформи місцевого 

самоврядування» за Програмною ініціативою «Демократична практика» Міжнародного фонду 

«Відродження»; 

 запит до міністерства екології та природних ресурсів про виділення коштів для здійснення 

природоохоронних заходів; 

 на конкурс комплексних проектів з адаптації до змін клімату для місцевих громад від 

Національного екологічного центру України в рамках проекту "Climate Forum East II", що 

реалізується за підтримки ЄС; 

 на конкурс “Лейпцизька премія інтегрованого розвитку міст України”; 

 програма ЄБРР "Підтримка інвестицій у систему сталого управління ТПВ та їх переробки в 

Україні"; 

 запити народним депутатам щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку; 



 до Мінрегіонбуду щодо участі в "Програмі розвитку муніципальної інфраструктури України" 

Європейського Інвестиційного Банку; 

 до державного фонду регіонального розвитку на 5 об'єктів; 

 до обласного конкурсу та інші. 

Реалізація політики енергозбереження кожного міста розпочинається з обліку споживання 

енергоносіїв. Щоденний он-лайн моніторинг і аналіз споживання енергоносіїв у бюджетній сфері 

м.Миргорода здійснюється у 29 установах, в т.ч. міській раді, фінансовому управлінні, управлінні 

праці та соціального захисту населення, відділі освіти та 17 підпорядкованих йому навчальних 

закладів, відділі культури та туризму і 6 йому підпорядкованих закладах культури. Показники 

лічильників вносяться до Інформаційної системи енергомоніторингу ФІАТУ відповідальними 

особами за будівлю. 

Контроль споживання електричної та теплової енергії, газу та води дає можливість провести 

порівняльну характеристику між затвердженими річними лімітами і фактичним споживанням 

енергоносіїв, виявляти різкі коливання показників та приймати відповідні рішення. 

Так, аналіз споживання енергоносіїв 29 бюджетними установами міста за 11 місяців 2016 року у 

порівнянні з аналогічним періодом 2015 року показує, що відбулося зменшення споживання теплової 

енергії на 15,3% (627 Гкал), води на 5,5% (812,9 куб.м), електроенергії на 10% (54833 КВт/год). 

Співробітництво з містами-побратимами 
Миргород міцно тримає статус мирного та дружнього міста, постійно розширюючи зв’язки з 

іншими містами та країнами. Так, на даний час місто має три українських міста-побратима: Новорад-

Волинський на Житомирщині, з котрим піписано Угоду про продовження співпраці у вересні 2016 

року, Хмільник з Вінничини, Обухів з Київщини, який приєднався до групи міст-побратимів 

Миргорода в березні 2016 року. Культурні та економічні зв’язки миргородці підтримують з містами 

інших країн: Барбі (Німеччина), Маарду (Естонія), Згожелець (Польща), Рєчіця (Білорусь), Горна 

Оряховиця (Болгарія), Єкабпілс (Латвія) та Мцхета (Грузія).  

 

 
 

Проводяться обміни делегаціями з миргородськими містами-побратимами в галузі освіти, 

охорони здоров'я, культури, туризму та в інших сферах соціально-культурного життя. Це ще одна 

можливість показати туристичний та рекреаційний потенціал нашого міста. 

 



 
 

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів. 

Значну увагу спеціалісти відділу приділяють проведенню інформаційно-просвітницьких заходів 

та популяризації заходів із енергозбереження, створенню об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та заохоченню жителів до активної участі у розбудові нашого міста Миргород.  

 

 
 

Відділ проводить інформаційну кампанію по створенню ОСББ в зв'язку з діяльністю 

міжнародного проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду". Організовує 

безкоштовну участь в різноманітних семінарах представників ОСББ у Миргороді, Полтаві та Києві. 



Так, на даний момент у місті зареєстровано 22 ОСББ, 10 з яких зареєстровано у 2016 році, а решта – 

за усі попередні роки.  

Працівники відділу за підтримки GIZ проводили уроки з енергоефективності у школах в 

Тиждень Сталої Енергетики, заохочуючи малечу солодкими подарунками, канцтоварами. Три школи 

отримали в подарунок енергозберігаючі лампи.  

Другий рік поспіль місто бере участь в Європейському Тижні Мобільності, який проходить з 

2002 року щорічно з 16 по 22 вересня по усьому світу.  

 

 
 

ЄТМ дає місцевим органам влади та зацікавленим організаціям і особам можливість ініціювати 

проведення заходів, спрямованих на покращення навколишнього природного середовища та умов 

життя в громадах. Цьогорічна тема ЄТМ: "Розумна мобільність Сильна економіка".  

Місто часто приймає делегації з інших міст та областей, що приїздять з метою обміну досвідом.  

ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 
У 2016 році у Миргороді продовжує діяльність спільний проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду». Проводилася інформаційна кампанія щодо можливості участі в 

європейському проекті серед мешканців багатоквартирних будинків. Отримано величезний досвід 

щодо можливостей співпраці ОМС та організованої громади з міжнародними проектами. 

У співпраці між проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», 

Миргородською міською радою, співвласниками багатоквартирних будинків у 2016 році 

виконуються такі роботи: 

● Капітальний ремонт даху будинку по вул. Панаса Мирного, 22, ОСББ "Мирний 22". 

● Капітальний ремонт даху будинку по вул. Панаса Мирного, 16, ОСББ "Миргородська Калина-

2016". 

● Капітальний ремонт даху, ливневої каналізації будинку по вул. Старосвітська, 3, ОСББ 

"Старосвітська,3". 

● Капітальний ремонт даху будинку по вул. Старосвітська, 47, ОСББ "Омріяний дворик". 

● Капітальний ремонт даху будинку по вул. Слави, 59-А, ОСББ "Слави 59А". 

● Капітальний ремонт даху будинку, вимощення, утеплення фасадів, заміна вікон місць 

загального користування на енергозберігаючі по вул. Старосвітська, 8, ОСББ "Старосвітська,8". 

Загальна вартість запланованих робіт – 3990 тис. грн., з яких 1 840 тис. грн. – кошти проекту, 229 

тис. грн. – кошти громадських об'єднань, 1 921 тис. грн. – кошти міського бюджету. 



 

 
 

Відповідно до Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2015-

2018 роки впроваджено фінансову підтримку новостворених ОСББ на капітальні видатки в сумі 10 

тис. грн.  

Також 2016 року Проектом введено новий компонент – SMART CITY. В рамках цього 

компоненту плануються роботи з покращення прозорості, підзвітності роботи міської ради. 

Заплановані роботи у Миргороді – введення поіменного голосування на сесіях міської ради, 

онлайн-трансляції сесій та інших засідань, оптимізація пошуку сесійних рішень на сайті для 

громадян. Підписано грантову угоду, проведено конкурс з відбору підрядника. 

 

 
 



Відшкодування частини відсоткової ставки по енергоефективним кредитам. 
Цільова програма відшкодування частини відсоткової ставки за залученими кредитами для 

населення та ОСББ на стимулювання впровадження енергоефективних заходів на 2015-2018 роки 

прийнята 07 серпня 2015 року рішенням 56 сесії. На даний момент кошти з міського бюджету на 

програму не виділялися.  

Перші громадяни в Миргороді почали співпрацю з програмою ЄБРР “IQ Energy” щодо 

відшкодування частини кредиту на енергоефективні заходи в житловому секторі. Європейський Банк 

Реконструкції та Розвитку створив її спеціально для тих, хто хоче економити на комунальних 

платежах і жити в теплому комфортному домі.  

Програма муніципальної підтримки ініціатив громадян. 
За ініціативи відділу та підтримки міського голови в Миргороді вперше розроблено Програму 

підтримки ініціатив громадян, яку затверджено 6 сесією 7 скликання від 20 січня 2016 рішенням №15 

та виділено 100 тис. грн. з міського бюджету. Програму створено задля розвитку та посилення 

громадської активності в місті Миргороді в рамках співпраці з Британською Радою за програмою 

"Активні Громадяни", співпраці з громадськими організаціями та активістами міста.  

Програма передбачає оголошення конкурсу ініціатив, відбір кращих та їх реалізацію на умовах 

співфінансування 10% від ініціативної групи та 90% з міського бюджету. Один проект може бути 

профінансовано до 10 тис. грн. з міського бюджету. 

Було оголошено конкурс ініціатив громадян, отримано 18 анкет. За результатами конкурсу 

профінансовано 11 проектів на виділену суму 100 тис. грн. На підтримку ініціатив в перший рік 

реалізації програми було вирішено підтримати і решту проектів, для чого було додатково виділено 60 

тис. грн. бюджетних коштів.  

В рамках Програми було встановлено дитячі майданчики, проведено озеленення, облаштування 

зон відпочинку, встановлено велопарковку, поведено спортивно-розважальні заходи, створено 

шкільну радіохвилю, проведено зариблення річки, видано альманах місцевих поетів. 

 

 
 

Зацікавленість громади зростає. Все більше мешканців звертається за консультаціями щодо 

реалізації Програми наступного року. Програму “Місто активних громадян” (скорочено “МАГ”) 

планується прийняти на наступні шість років з щорічним зростанням бюджету. Принцип прийому, 



відбору та реалізації ініціатив подібний до принципів партисипативного бюджетування, що наразі є 

одним із показників сталого розвитку міст, спрямованого на добробут його мешканців. Тому дана 

Програма була подана на конкурс “Лейпцизька премія інтегрованого розвитку міст України”.  

 

Обласний конкурс проектів та програм розвитку територіальних громад Полтавської 

області 
У 2016 році проект "Будівництво велосипедних доріжок по вулиці Гоголя" загальною вартістю 1 

млн. грн. став переможцем обласного конкурсу і за умовами місто отримає 500 тис. грн. з обласного 

бюджету на будівництво велодоріжки по центральній вулиці Гоголя в 2017 році.  

 

 
 

Державний фонд регіонального розвитку. 
Для фінансування у 2017 році від міста було підготовлено та подано 5 проектів до участі у 

ДФРР: 

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

Миргороді Полтавської області»; 



2.  «Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Прорізній, 4-А з підключенням теплового 

навантаження від котельні, розташованій по вул. Гоголя, 34-А в м. Миргород»; 

3. "Реконструкція стадіону "Старт" по вул. Гоголя, 175 в м. Миргороді"; 

4. Проект співробітництва територіальних громад «Створення комплексної системи 

поводження з твердими побутовими відходами у Миргородському районі Полтавської області» (м. 

Миргород, села Білики, Вовнянка, Гаркушинці, Петрівці, Шахворостівка, Ярмаки). По даному 

проекту у Мінрегіоні зареєстровано договір про співробітництво. 

5. “Реконструкція приміщення по вул. Гоголя, 171/1 для облаштування ЦНАП в м.Миргород 

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 у 

2015 році. Фінансування з державного бюджету відбувалося наприкінці року і з суми передбаченого 

державного фінансування 10,9 млн. грн. було освоєно 7,5 млн. грн. З міського бюджету в 2015 році 

було освоєно 0,8 млн. грн. Після виявлення додаткових прихованих робіт проект було подано на 

перерахунок і загальна вартість проекту збільшилась із 20 млн. грн. до 33,4 млн. грн. Задля 

термінового відновлення робіт по реконструкції мосту з міського бюджету в 2016 році було виділено 

додаткове фінансування 4,5 млн. грн. 

 

 
 

Проектом “Реконструкція приміщення по вул. Гоголя, 171/1 для облаштування ЦНАП в 

м.Миргород Полтавської області” передбачено реконструкцію приміщення під ЦНАП. Нове 

приміщення є більшим за існуюче, що надасть можливість зібрати усі служби в одному місці та 

організувати відкритий простір, водночас підвищивши комфорт для усіх учасників процесу. 

Приміщення загальною площею 491м
2
 є достатнім, щоб передбачити зони очікування, інформування 

та обслуговування замовників, дитячу кімнату, враховуючи прогнозоване зростання кількості 

відвідувачів. Територіальна доступність приміщення, наявність зупинок громадського транспорту та 

місць для паркування власного автотранспорту сприятимуть тому, що громадянам буде зручно 

дістатись приміщення. Вхід в будівлю буде пристосований до потреб людей з інвалідністю, також 

буде облаштовано вбиральню для людей з інвалідністю. Також заплановано впровадження систем 

електронної черги та можливості електронного замовлення послуг. Виконання поставлених задач 

сприятиме покращенню якості та підвищенню швидкості надання адміністративних послуг 

населенню міста та області, а також забезпечить належний рівень поінформованості та обізнаності 

жителів області щодо можливостей отримання адміністративних послуг через центри надання 

адміністративних послуг у м.Миргороді. Загальна вартість проекту - 5,4 млн. грн. 



Співпраця з корпорацією NEFCO 
Миргород має два діючих пільгових кредити від Північно-екологічної фінансової корпорації на 

проведення енергоефективних заходів в двох навчальних закладах та на модернізацію вуличного 

освітлення. Успішна співпраця та дешеві кредитні ресурси націлюють на подальшу співпрацю. Так, в 

процесі розробки бізнес-план по програмі "Чисте виробництво" по модернізації мереж 

водопостачання на 315 тис. Євро під 6% та тепломодернізації дошкільних навчальних закладів на 6,8 

млн. грн. під 3%. 

Також спільно з NEFCO в процесі реалізації демонстраційний проект DemoUkrainaDH 

"Модернізація теплового району "Авіамістечко" в м. Миргород Полтавської області". В рамках 

виконання Проекту згідно з бізнес-планом буде проведено заміну застарілого енергогенеруючого 

обладнання з встановленням високоефективного конденсаційного котлу із сучасним обладнанням та 

повною автоматизацією, а також нових мережевих насосів, встановлення ІТП у 17 житлових 

будинках, заміна застарілих трубопроводів на нові попередньо ізольовані. Проект схвалено 

Мінрегіоном та Мінфіном, сесіями Полтавської обласної та Миргородської міської ради, виконавчим 

комітетом міської ради. В грудні 2016 року мають бути укладені кредитний, грантовий договора та 

договір про надання гарантії між корпорацією NEFСO, ОКВПТГ “Миргородтеплоенерго”, 

Миргородською міською радою.  

Відповідно до бізнес-плану бюджет проекту становить 882 тис. євро, з яких 300 тис. Євро 

грантові (безповоротні) кошти, 134 тис. Євро місцевий внесок, 448 тис. Євро кредитні кошти NEFCO. 

Кредит бере теплопостачальна організація під гарантії місцевого бюджету. 

 

Європейський Інвестиційний Банк 
До Мінрегіонбуду направлено пакет документів щодо участі в "Програмі розвитку 

муніципальної інфраструктури України" Європейського Інвестиційного Банку. На сесії прийнято 

рішення щодо надання дозволу на участь в проекті шляхом залучення коштів позики від ЄІБ на 

умовах, визначених Фінансовою угодою щодо проекту, в обсязі до 5,5 млн.євро для фінансування 

субпроекту «Енергоефективна санація муніципальних будівель м. Миргорода», який передбачає 

проведення термомодернізації муніципальних будівель, реконструкції систем теплопостачання з 

встановленням індивідуальних теплових пунктів, заміни вікон, дверей, ламп розжарювання, 

встановлення систем рекуперації повітря, встановлення тепловідбивних екранів.  

 

 



 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 
Постановою Кабміну №395 від 24 червня 2016 року для місцевих бюджетів виділено державні 

субвенції на соціально-економічний розвиток територій, в тому числі на місто Миргород 1552,8 тис. 

грн.:  

- Модернізація системи опалення та термомодернізація будівлі Миргородської 

загальноосвітньої школи № 9 (капітальний ремонт) 752,8 тис. грн.  

Субвенція 800 тис. грн.: 

- Капітальний ремонт даху СШ №5 – 500,0 тис. грн. 

- Капітальний ремонт даху СШ №1 – 300,0 тис. грн. 

Постановою Кабміну 755 від 26.10.2016  

- Реконструкція стадіону “Старт” по вул. Гоголя, 175 в м. Миргород - 1300,0 тис. грн. 

Проект «Місцеві Альтернативні джерела енергії: м. Миргород». 
На завершальній стадії 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. З обласного бюджету виділено кошти для завершення здачі біокотельні в 

експлуатацію. ОКВПТГ "Миргородтеплоенерго" допрацьовує технічні недоліки. 

Швейцарсько-український проект DESPRO "Підтримка децентралізації в Україні" 
У рамках проекту передбачено кошти на співфінансування робіт з поліпшення системи 

централізованого водопостачання. Проектом виділено 1,8 млн. грн. грантових коштів на 

модернізацію та розширення системи централізованого водопостачання.  

У 2016 році продовжено будівництво та реконструкцію водопровідних мереж. Повністю 

завершені роботи по прокладанню вуличних водогонів по вулицях Єрківська, Ванди Василевської, 

Петрівській, Колгоспній. На стадії завершення роботи по водогонам на вулицях Міжболотній, 

Козацькій, Стаднянській, Красносільській, Ломаній, Лісовій. Почапцях, Котляревського. На початку 

2017 року буде прокладений водогін по провул. Заводському. В рамках проекту проводиться 

будівництво мереж водопостачання до житлових будинків соціально-незахищеним громадянам, які є 

абонентами-користувачами вуличних колонок Миргородводоканалу.  

 

 
 



Велоконцепція міста та заходи по її реалізації 
 

 
 

Традиційні підрахунки велосипедистів за встановленою методикою знову підтверджують статус 

велосипедного Миргорода.  

 

 
 



Розробили варіанти велопарковок та внесли рекомендації до містобудівних умов щодо їх 

встановлення. Визначено місця першочергового встановлення муніципальних велопарковок – 

петиція, підписана 108 громадянами. З міського бюджету на встановлення велопарковок виділено 

близько 50 тис. грн. 

 

 
 

Замовлено та розроблено ПКД "Будівництво велосипедних доріжок по вул. Гоголя в м. 

Миргороді", проект пройшов державну експертизу. Вартість будівництва вело доріжок з обох сторін 

по вулиці Гоголя від мосту до ЦРЛ згідно ПКД становить 6,4 млн. грн. довжиною 5,51 км. На 

обласному конкурсі проект першої черги будівництва на 1 млн. грн. став переможцем та отримав 500 

тис. грн. 

Миргород - Відповідальне місто 
На конкурсі "Відповідальне місто - 2015" Миргород з муніципальним проектом "Співпраця 

влади і громади в розвитку велоруху" увійшов у трійку переможців відповідальних практик. 

Нагородження відбулось 5 лютого 2016 року. 

  



V. ОДНІЄЮ З НАЙВАЖЛИВІШИХ ГАЛУЗЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

МІСТА Є ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

У 2016 році в місті була проведена значна робота по ремонту об’єктів дорожньо-мостового 

господарства в порівнянні з 2015 роком. В 2016 році роботи по ремонту доріг та тротуарів 

виконувалися як за рахунок коштів міського бюджету, так і за рахунок коштів обласного бюджету. 

Загальна сума витрачених коштів на ремонт доріг та тротуарів становить 6 460,8 тис. грн , тоді як в 

2015 році сума витрачених коштів на ремонт доріг та тротуарів становила 3 713,7 тис. грн.  

За кошти міського бюджету були виконані роботи з поточного ремонту доріг та тротуарів з 

асфальтобетонним покриттям на суму 1 938,2 тис. грн. (1 138,0 тис. грн. -2015 рік) та доріг з 

щебеневим покриттям на суму 155,7 тис. грн. На капітальний ремонт доріг та тротуарів було 

витрачено 3 866,9 тис. грн. коштів міського бюджету та 500,0 тис. грн. коштів обласного бюджету. 

Загальна площа виконаних робіт з капітального ремонту становить 13 970 м2. Були виконані роботи 

по вулицях Раскової, Гурамішвілі, Висоцького, Слави, Б.Хмельницького, Луговій, Озерній, Зірковій, 

Д.Озеро. По тротуарах виконувалися роботи по вул. Шишацькій, Боровиковського, Гоголя. 

 

 
 

За дольової участі мешканців у спів фінансуванні робіт були виконані роботи з капітального 

ремонту частини дороги по вул. Ломиковського. В подальшому міська рада буде в першу чергу 

виділяти кошти на асфальтування доріг, які не являються основними транспортними артеріями міста 

тобто ними користуються в основному мешканці даної конкретної вулиці чи провулку), мешканці 

яких виявлять бажання прийняти дольову участь у спів фінансуванні робіт. Це в першу викликано 

тим, що звернень від громадян міста та депутатів міської ради з проханням заасфальтувати ту чи 

іншу дорогу в місті дуже багато, коштів в міському бюджеті на виконання цих робіт недостатньо і 

тому для прискорення робіт з асфальтування було прийнято відповідне рішення. До речі, в місті 

більша частина доріг не заасфальтована.  

 

 



 

Значна робота в 2016 році була проведена з поточного та капітального ремонтів внутрішньо 

будинкових та внутрішньоквартальних проїздів та доріжок. По поточному ремонту були виконані 

роботи по вул. Свидницького, 5 і 7, Сорочинській, 248,250,252,254, Багачанській, 74,108,114, 

Гоголя,74 і 76/2 (до центру реабілітації дітей-інвалідів), Гоголя,136-138, 181/1, Д.Апостола,2, 

І.Білика,3, П.Мирного,18, Козацькій,3. Загальна сума виконаних робіт становить 504,6 тис. грн. на 

площі 2188 м2. По капітальному ремонту виконувалися роботи у дворах будинків за адресами вул. 

Мічуріна,5а, Гоголя,104, 156, Старосвітська,9 та проїзду до ДНЗ №2 «Оленка». На виконання 

вищеперерахованих робіт було витрачено 538,6 тис. грн. міського бюджету (для порівняння 2015 рік 

-449,3 тис. грн.). Площа виконаних робіт по капітальному ремонту становить 1 485 м2 та по 

поточному ремонту – 2 188 м2.  

 

 
 

 
 



У 2016 році продовжувалися роботи з реконструкції мосту через річку Хорол по вул. Гоголя. На 

превеликий жаль, так як і в минулому році, кошти державного бюджету в сумі 7 015,126 тис. грн. 

почали надходити на розрахунковий рахунок починаючи з серпня 2016 року, перший транш яких був 

перерахований в вигляді авансового платежу на Дніпровський завод мостових залізобетонних 

конструкцій. Основна частка коштів державного бюджету була запланована на жовтень-грудень 2016 

року. Тому з міського бюджету було прийнято рішення про додаткове виділення коштів на 

виконання робіт з реконструкції мосту. Загальна сума запланованих коштів міського бюджету склала 

4 541,67 тис. грн. Ці кошти були спрямовані на виконання робіт з бетонування опор мосту, 

бетонування ригелів проміжних опор, перенесення мереж газопостачання та телекомунікаційних 

мереж. Було використано коштів місцевого бюджету в сумі 3 062,72 тис. грн. За кошти державного 

бюджету планувалося закупити та змонтувати балки прогонових будов. Але на жаль завод 

залізобетонних конструкцій до цього часу поставив лише 6 балок із 20 запланованих на 2016 рік. 

Авансовий платіж на виготовлення балок був перерахований в повному обсязі. Станом на 01 грудня 

змонтовано 12 балок; планується до кінця 2016 року змонтувати ще 6 балок .  

 

 
 

БЛАГОУСТРІЙ 

У 2016 році виконувались роботи з капітального ремонту об’єктів благоустрою: майданчиків для 

євро контейнерів та автобусних зупинок. Були виконані роботи з асфальтування майданчиків для 

євро контейнерів за адресами по вул. Багачанській,104, вул. Сорочинська,20, вул. Гоголя,88-90. В 

зв’язку з об’їздом громадського транспорту по вул. Харківка для зручності пасажирів були 

влаштовані тимчасові автобусні зупинки на шляху руху громадського транспорту в кількості 4 шт: по 

вул. Воскресінській напроти автовокзалу, по вул. Харківка напроти магазину «Чайка», біля ЗОШ №1 

– дві зупинки. Також були розпочаті роботи по капітальному ремонту автобусної зупинки по вул. 

Єрківській (зупинка «Королівщина»), але в зв’язку з настанням несприятливих погодних умов 

закінчити повністю роботи не вдалося – роботи з асфальтування будуть перенесені на 2017 рік. На 

вищезазначені роботи було витрачено бюджетних коштів в сумі 335,8 тис. грн. 

У 2016 році були виконані роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації по 

об’єкту «Реконструкція благоустрою пам’ятника «Братська могила жертвам фашизму» по вул. 

Миргородських дивізій», на який були виділені кошти з міського бюджету в сумі 26,0 тис. грн. Також 



в 2016 році була виготовлена проектно-кошторисна документація та пройдена експертиза по об’єкту 

«Будівництво вело доріжок по вул. Гоголя в м. Миргород» вартість якої становить 151,8 тис.грн. За 

кошти міського бюджету був виготовлений та частково реалізований проект з будівництва 

велопарковок в місті: була влаштована велопарковка у дворі ЗОШ №9. На зазначені роботи 

витрачено 47,4 тис. грн. 

 

Житлове господарство 

Багатоповерховий житловий фонд міста, загальною площею 0,452 млн. м
2
 знаходиться в 

управлінні: 

 Миргородського комунального житлово-експлуатаційного управління – 118 комунальних 

житлових будинку загальною площею 355,14 тис. м
2
; 

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

 22 ОСББ – 25 житлових будинків – 74,2 тис. м
2
; 

 3 житлових кооперативів – 5,957 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 2016 рік», 

яка була затверджена рішенням 6 сесії 7 скликання Миргородської міської ради від 20.01.2016 року 

№17 «Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду комунальної власності та 

ОСББ м. Миргород на 2016 рік». 

 

 
 

Програмою у 2016 році передбачалось виділення коштів з міського бюджету в сумі 2400,00 тис. 

грн. За рахунок виділених коштів виконано роботи по капітальному ремонту на загальну суму 

2038,46 тис. грн., в т.ч. кошти мешканців 367,838 тис. грн., в т.ч. по капітальному ремонту: 

Покрівлі: 

 капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. П. Мирного, 12, загальною 

вартістю 431,461 тис. грн., з яких 322,896 тис. грн. – кошти міського бюджету, 108,565 тис. грн. – 

кошти мешканців; 

 капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Гурамішвілі, 5 загальною 

вартістю 473,092 тис. грн., з яких 353,793 тис. грн. – кошти міського бюджету, 119,299 тис. грн. – 

кошти мешканців; 



 капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Гоголя, 156 загальною 

вартістю 99,3 тис. грн., з яких 84,4 тис. грн. – кошти міського бюджету, 14,9 тис. грн. – кошти 

мешканців. 

Інженерні мережі: 

 капітальний ремонт системи гарячого водопостачання із заміною теплообмінника по вул. 

Гоголя, 15 загальною вартістю 104,368 тис. грн., з яких 76,652 тис. грн. – кошти міського бюджету, 

27,716 тис. грн. – кошти мешканців; 

Капітальний ремонт заміна вікон в багатоквартирних будинках: 

 заміна 61 вікна в багатоквартирному будинку по вул. Троїцька, 67 загальною вартістю 69,667 

тис. грн., з яких 35,991 тис. грн. – кошти міського бюджету, 33,676 тис. грн. – кошти мешканців; 

 заміна 48 вікон в багатоквартирному будинку по вул. П. Мирного, 20 загальною вартістю 

108,512 тис. грн., з яких 57,1 тис. грн. – кошти міського бюджету, 51,412 тис. грн. – кошти 

мешканців; 

 заміна 16 вікон в багатоквартирному будинку по вул. Д.Апостола, 6-А загальною вартістю 

24,472 тис. грн., з яких 12,202 тис. грн. – кошти міського бюджету, 12,270 тис. грн. – кошти 

мешканців. 

Ліфти 
У 2016 році ТОВ СРБУ «Полтаваліфт» провів обстеження 27 пасажирських ліфтів 

багатоквартирних житлових будинків, вартість якого становить – 85,6 тис. грн. За результатами 

обстежень всі ліфти потребують капітального ремонту різного ступеню складності. Також у 2016 

році були виконані капітальні ремонти ліфтів у багатоквартирних будинках, загальною вартістю 

637,833 тис. грн., в т.ч.: 

 капітальний ремонт ліфтів у багатоквартирному будинку по вул. Гоголя, 139 (1-3 під’їзд), 

загальною вартістю 186,773 тис. грн.; 

 капітальний ремонт ліфтів у багатоквартирному будинку по 

вул. Старосвітська, 29 (1-2 під’їзд), загальною вартістю 140,367 тис. грн.; 

 капітальний ремонт ліфтів у багатоквартирному будинку по 

вул. Старосвітська, 19 (1-2 під’їзд), загальною вартістю 124,468 тис. грн.; 

 капітальний ремонт ліфтів у багатоквартирному будинку по вул. Гоголя, 162 (1-4 під’їзд), 

загальною вартістю 186,225 тис. грн.; 

Також були виконані аварійно-відновлювальні капітальні роботи ліфтів в багатоквартирних 

будинках по вул. Д.Апостола, 6-А (2 під’їзд), вул. Сорочинська, 4 (1-2 під’їзд), вул. Багачанська, 46 

(1-3 під’їзд), загальною вартістю 4,151 
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Проблемними питаннями належного утримання житлового фонду міста залишаються 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. 

 

Містобудування  

За 11 місяців 2016 року введено в експлуатацію : 

 35 індивідуальних будинків загальною площею – 4798 кв.м та  

 6-квартирний житловий будинок загальною площею 402,2 кв.м, що належить приватному 

підприємству "Метан". 

На сьогодні заходи по житловому будівництву в м. Миргороді фінансуються за рахунок власних 

коштів підприємств, суб’єктів господарської діяльності та коштів індивідуальних забудовників. 
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У 2016 році продовжується будівництво: 

- 9-поверховий 90- квартирного житловий будинок з вбудованими приміщеннями офісів та 

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

- 9- поверхового 102 – кв. житловий будинок з вбудованим магазином ПП «Ангропродукт» по 

вул. П.Мирного,3 

- 27- квартирний житловий будинок ТОВ "Миргород – Торг" по вул. Харківка, 2, які плануються 

до здачі в експлуатацію до кінця цього року.  

Продовжуються будівництво пансіонату відпочинку по вул. І.Ігнатенка (замовник Гургула З.П.), 

реконструкція крупоцеху під будинок адміністративного та побутового призначення по вул. Гоголя, 

45 (МП "Контакт"). 

Земельні відносини на території міста Миргород у 2016 році 

За 2016 рік до бюджету міста від продажу земельних ділянок надійшло 15 144 046,83 грн., в тому 

числі від сплати за оренду земельних ділянок від юридичних осіб – 9 212 208,90 грн., від фізичних 

осіб – 3 900 553,61 грн., за користування земельними ділянками на підставі договорів врегулювання 

правовідносин – 1 604 673,66 грн., договорів сервітутного (обмеженого) використання по вбудованих 

приміщеннях 426 610,66 грн. В цілому заплановані показники щодо надходжень від сплати за землю 

виконані.  

Продаж земельних ділянок та підготовка земельних торгів (аукціонів)  

У 2016 році міською радою продано 6 - земельних ділянок комунальної власності 

несільськогосподарського призначення на загальній площі 0,1335 га.  

З них за результатами земельних торгів (аукціонів) одну земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення комунальної власності площею 0,0040 га за адресою: м. 

Миргород, вул. Гоголя, 116-Д - з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі було продано у власність за 50 062,28 грн., на другу земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення комунальної власності площею 0,0524 га за адресою: м. 

Миргород, вул. Багачанська, 38-Г - з цільовим призначенням – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості продано право оренди на 5 років за 8105,00 грн. 

Протягом звітного періоду земельним відділом проведено організаційні роботи щодо підготовки 

4 вільних земельних ділянок для продажу на аукціоні. Інформація про вільні земельні ділянки 

розміщена на офіційному веб-сайті Миргородської міської ради. 

 

Водопостачання та водовідведення міста 

За період 2016 року підприємством виконані наступні ремонтно-будівельні роботи: 

- виконано прочистку каналізаційної мережі вул. Сорочинська – вул. Незалежності; 

- виконано прочистку каналізаційної мережі вул. Троїцька; 

- виконано реконструкцію каналізаційної мережі по вул. П. Мирного, 20; 

- виконано реконструкції каналізаційної мережі по вул. П. Мирного, 22; 

- виконано реконструкції каналізаційної мережі по вул. Багачанська, 108; 

- побудовано водопровідну мережу по вул. Єрківська (L=360 м., D=63мм); 

- побудовано водопровідну мережу по вул. В. Василевської (L=860 м., D=63мм); 

- побудовано водопровідну мережу по вул. Петрівська (L=400 м., D=50мм та L=25 м., D=40мм); 

- частково виконано реконструкцію водопровідної мережі по вул. Почапці (L=2040м) – 

(виконано 1500м); 

- побудовано водопровідну мережу по вул. Колгоспна (L=225 м., D=50мм та L=105 м. D=40мм); 

- частково виконано реконструкцію водопровідної мережі по вул. Котляревського (L=1070 м., 

D=160мм) (виконано 200 м.); 

- побудовано водопровідну мережу по вулицях Красносільська, Ламана, Лісова ( L-940м); 

- частково побудовано водопровідну мережу по вул. Стаднянська, Козацька (L=1680 м) 

(виконано -1587 м); 

- проведено ліквідацію аварійних ситуації на водопроводах – 386 шт.; 

- проведено ліквідацію аварійних ситуацій на каналізації – 540 шт.; 

- виготовлена проектна документація на реконструкцію каналізаційної насосної станції №2 в м. 

Миргороді по вул. Гоголя з виконанням енергозберігаючого насосного обладнання; 

- виготовлена проектна документація на будівництво двох мулових майданчиків. 



 

 
 

По об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства в місті продовжувалися роботи згідно 

швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» («Деспро»). За кошти 

проекту та міського бюджету були продовжені роботи з будівництва водогону по вул. Єрківській, 

виконані роботи по будівництву водогонів по вул. Петрівській, вул. Колгоспній, вул. В.Василевської, 

вул. Красносільській-Ламаній-Лісовій, вул. Стаднянській-Козацькій; розпочаті роботи з 

реконструкції водогонів по вул. Почапці та вул. Котляревській. Передбачається будівництво 9 км. 

нових водогонів. З міського бюджету на ці заходи передбачено 2,9 млн.грн. тис. грн. Кошти проекту 

«Деспро» становлять 1,8 млн. грн. 

Теплове господарство 

Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства “Миргородтеплоенерго” 

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

«Миргородтеплоенерго» забезпечує тепловою енергією та гарячою водою населення, бюджетні 

організації та установи, інших споживачів міста Миргород. 9 котелень та 8 теплогенераторних на 

яких встановлено 70 котлів, загальною потужністю 80,6 Гкал, забезпечують потреби споживачів в 

опаленні приміщень та гарячій воді.  

Протягом 2016 року в ході підготовки котелень, мереж та обладнання до опалювального сезону 

на підприємстві були виконані такі основні роботи: 

З метою виявлення аварійних ділянок було проведено гідравлічні випробування теплових мереж 

у двотрубному вимірі (20,6 км.). За результатами випробувань було замінено 212 м.п. труб діаметром 

від 50 до 250 мм та відновлено понад 168 м² теплової ізоляції.  

Проведено обстеження теплових камер (185 шт.) та виконано ревізію та ремонт запірної 

арматури (368 шт.), замінено люки (5 шт.). 

У котельні по вул. Шишацькій, 80 замінено котел КБНГ 2,5 який відпрацював свій термін, у 

котельні по вул. Сорочинській, 146 замінено резервний котел.  

З залученням спеціалізованої організації було проведено експертне обстеження котлів (9 шт.) у 

яких закінчився термін експлуатації. На решті котлів (60 шт.), проведено планові попереджувальні 

ремонти, гідравлічні випробування, очищення газо- повітряних каналів та боровів, налагодження 

газопальникових пристроїв. Всі котли мають чинні дозволи на експлуатацію. По тепловим 

навантаженням відкориговано режимні карти роботи котлів.  

У котельнях проведено ремонт запірної арматури котлів та запобіжних клапанів (531 шт.), 

відремонтовано мережні насоси (40 шт.).  

Проведено ремонти всередині будівель котелень, відремонтовано покрівлі на котельні по вул. 

Гоголя, 100 (600 м
2
) та майстерні по вул. Гоголя, 127 (160 м

2
).  

З залученням спеціалізованої організації було проведено повірку лічильників та коректорів 

об’єму газу. Власними силами виконане технічне обслуговування та проведено регламентні роботи 

ГРУ (7 шт.), ГРП (4 шт.), ШРП (6 шт.). Реконструйовано ГРУ по вул. Шишацькій, 80 та вузол обліку 

газу по вул. Грекова, 5, що дало змогу дистанційно відслідковувати споживання палива. 

Виконано ревізію пускового устаткування електродвигунів (74 шт.), та проведено випробування 

контурів заземлення та опору ізоляції.  

Проведено обслуговування та ремонт контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. 

Повірено 363 одиниці КВП та А.  



Протягом 2016 року в рамках інвестиційної програми було встановлено 21 лічильник в житлових 

будинках м. Миргорода, чим доведено стан оснащеності будинків приладами обліку до 100%. 

Котельними підприємства обслуговується по м. Миргород - 125 житлових будинків, 8 шкіл, 6 

дитячих садочків, 4 лікувальних заклади та 152 об’єкти іншого призначення.  

Відсоток оплати споживачів за теплопостачання за 11 місяців 2016 р. становить 100,7 %, 

дебіторська заборгованість населення за теплопостачання відсутня. Споживачі теплової енергії та 

послуг з ЦО та ЦГВ: населення, бюджетні установи та інші споживачі отримують послуги на 

договірній основі. З бюджетними установами та іншими споживачами договори укладено 

стовідсотково. З населенням станом на 01.12.2016 р. укладено 6079 договорів, відсоток охоплення 

договорами становить 82,4%. Наразі кампанія по укладанню договорів з населенням продовжується.  

 

Стан розрахунків споживачів за надані послуги 

за 11 місяців 2016 року та заборгованість станом на 1 грудня 2016 р. 

тис. грн. 

Споживачі Борг на 

1.01.2016 р 

Нараховано 

за 11 місяців 

2016 р.  

Оплачено 

за 11 

місяців 

2016 р. 

% 

оплати 

Борг на 

01.12.2016р 

Населення 1604,6 13702,6 15442,13 112,7 -134,92 

Бюджетні установи -110,6 15926,4 15234,54 95,7 581,26 

в тому числі      

Державний бюджет -108,2 2045,5 2008,0 98,2 -70,70 

Місцевий бюджет -2,4 13880,9 13226,54 95,3 651,96 

Пільги 558,4 3079,0 2948,0 95,7 689,41 

Субсидії 6184,1 20980,3 20377,6 97,1 6786,81 

Компенсація 31,8 0 31,8 0 0 

Інші споживачі  611,3 2966,2 3022,99 101,9 554,49 

Разом 8879,6 56654,5 57057,06 100,7 8477,05 

 

Підприємство постійно відчуває гостру нестачу у власних обігових коштах отриманих від 

реалізації теплової енергії, тому зростає заборгованість за використаний природний газ, яка станом 

на 01.12.2016 року становить – 13,7 млн. грн. 

Фінансово – економічне положення підприємства ускладнюється тим, що на даний час не 

вирішене питання відшкодування різниці в тарифах минулих років, яка становить 6,1 млн. грн. Крім 

того, сьогодні виникли великі труднощі з отриманням пільг і субсидій для населення по причині не 

виділення субвенцій з державного бюджету на Полтавську область у повному обсязі.  

 

Електропостачання 

 

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

№ Назва робіт 
Од. 

вим 

2016рік 

(станом 

01.12.2016) 

2015 

рік 
2014 рік 2013 рік 

2012 

рік 

факт факт факт факт факт 

1 2 3 2 4 6 8 10 

  Повітряні лінії 6-10 кв             

1 Ремонт ліній км. 90,56 61,27 85,37 67,63 79,01 

  Ремонт ліній шт. 6 10 5 7 7 

2. Заміна та монтаж опор: шт 8 41 31 59 44 

3 Заміна проводу км 0,80 3,052 3,796 4,49 2,227 

4 Заміна ізоляторів шт. 134 433 624 227 217 

5 Ремонт роз"єднувача шт. 85 50 37 53 41 

6 Заміна роз"єднувача шт. 7 11 6 11 5 

7 

Заміна пристроїв заземлення 

опор шт. 37 233 48 40 129 



8 Розчищення траси 10кв км 61,82 108,53 107,60 113,30 100,77 

9 Перетягування проводу км 25,68 12,06 42,94 20,96 20,66 

10 Виправлення опор  шт. 10 5 3 14 9 

11 

Встановлення відбійних 

тумб шт. 2 4   4 4 

  Ремонт КЛ 6-10 кВ             

1 Ремонт КЛ 6-10 кВ шт. 20 28 37 27 33 

  Ремонт КЛ 6-10 кВ км 1 1,4 3,56 2,1 4,22 

2 Заміна з"єдн.каб.муфт компл. 36 44 49 49 56 

3 Заміна кінцевих каб.муфт компл. 19 17 34 21 14 

4 Монтаж каб.вставок. км 0,110 0,057 0,401 0,188 0,2705 

  Повітряні лінії 0,4 кВ             

1 Ремонт ліній км. 201,22 174 194,91 236,09 284,39 

2 Ремонт ліній шт 145 114 147 162 187 

3 Заміна та монтаж опор: шт 277 467 251 303 453 

4 Встановлення приставок шт. 17 3 6 6   

8 Заміна і ремонт проводу км 5 5,982 6,09 11,939 29,487 

9 

Заміна та монтаж вводів, 

всього шт. 284 772 8 1370 1098 

  в т.ч.на ізольовані шт. 284 772   1145 1098 

10 Заміна ізоляторів шт. 554 1018 318 777 71 

13 

Заміна пристроїв заземлення 

опор шт. 159 163 49 118 152 

15 Розчищення траси 0,4кв км 157,25 185,11 233,44 303,618 261,76 

16 Перетягування проводу км. 95,60 48,11 69,73 72,05 73,02 

17 Виправка опор шт. 16 6 6 25 17 

  Ремонт КЛ 0,4 кВ             

1 Ремонт КЛ-0,4 кВ шт. 9 14 11 9 19 

  Ремонт КЛ -0,4 кВ км 0,54 0,65 1,01 0,935 2 

2 Заміна з"єдн.каб.муфт компл. 15 28 13 7 14 

3 Заміна кінцевих каб.муфт компл.   1 3   10 

4 Монтаж каб.вставок. км 0,438 0,074 0,356 0,535 0,063 

  
Ремонт ТП-6-10/0,4кВ, РП 

всього             

1 

Ремонт КТП, ЗТП, РП 

всього шт. 98 121 105 114 138 

  з них кап.ремонт ЗТП шт. 10 10 12 15 15 

 

Реконструкція мереж та будівництво 

Рік 

виконання 

робіт 

Диспетчерська назва 

об'єкту, населений пункт 

 
КТП ПЛ-10 ПЛ-0,4 

КЛ-

10 

КЛ-

0,4 

шт. 

КТП 

Пот-

сть, 

кВА 

Всього, 

км 

в т.ч. 

вставок, 

км 

Всього, 

км 
км км 

2016 технічне переоснащення               

  

КЛ-10 кВ ЗТП-26:ЗТП-128 

м.Миргород           1,5   

  

КЛ-0,4 кВ ЗТП-8:ж/б 

вул.Д.Апостола,6А 

м.Миргород             0,45 

  

ПЛ-0,4 кВ КТП-41 

Стаднянська м.Миргород         1,25     

  

ПЛ-0,4 кВ КТП-41 

Гетьманська м.Миргород         1,2     



  

ПЛ-0,4 кВ КТП-41 

Міжболотна м.Миргород         1,51     

2015 технічне переоснащення               

  ПЛ-10 кВ Л-6 ЦРП-10кВ     0,11         

  

КЛ-10 кВ ком.26 ПС 

Миргород:ЗТП-5 

м.Миргород           1,3   

  

КЛ-10 кВ ЗТП-5:ЗТП-128 

м.Миргород           0,79   

  

КЛ-10 кВ ком.27 ПС 

Миргород:ЗТП-7 

м.Миргород           2,28   

2014 будівництво               

  

ПЛ-10 кВ Город ЦРП-10 ПС 

Миргород     0,13         

  

КВ-10 кВ Л-Город ЦРП-10 

ПС Миргород оп.53-54     0,32 0,32       

  

КВ-10 кВ Л-Город ЦРП-10 

ПС Миргород оп.39-100     0,36 0,36       

  

КВ-10кВ Л-Город ЦРП-10 

ПС Миргород оп.1     0,18 0,18       

2013 будівництво               

  

КВ-10кВ Л-1 Хомутець ПС 

330/110/35/10кВ Миргород     4,96 4,96       

2012 будівництво               

  

ПЛ-10кВ Л-4 Камишня ПС 

110/10кВ Камишня      0,14         

  

ПЛ-10кВ Л-1 «Город – КТП-

141» від ЦРП-10кВ     0,39         

  

ПЛ-10кВ Л-1 «Город – КТП-

141» від ЦРП-10кВ     0,43         

  

КВ-10кВ Город КТП-141 

оп.128 : ТП-3      0,11 0,11       

  

ПЛ-10 кВ Город ТП-94 ПС 

Миргород     0,03         

  

ПЛ-10кВ Л-2 Зуївці ПС 

110/10кВ Комишня     0,3         

  

ПЛ-0,4кВ Л-1,2 від КТП-557 

с.Комишня         0,03     

  

ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-153 

м.Миргород         0,18     

  

ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-153 

м.Миргород         0,41     

  

ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-160 

м.Миргород         0,29     

  

ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-482 

c.Черевки          0,02     

  

ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-482 

c.Черевки          0,14     

  

ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-788 

с.Хомутець          1,67     

  

ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-788 

с.Хомутець          2,08     



  

ПЛ-0,4кВ авт. 

«вул.Пирогова», авт. 

«вул.Берегова» КТП-159         0,03     

  КТП-557 с.Комишня 1 100           

  КТП-153 м.Миргород 1 160           

  КТП-160 м.Миргород 1 160           

  КТП-482 с.Черевки 1 63           

  КТП-788 с.Хомутець 1 100           

  

КТП-159 м.Миргород, 

вул..Берегова 1 160           

 

Благоустрій міста 

Озеленення: 

- здійснено облаштування дитячого майданчика по вул. Енергетиків, установлено дитячий 

комплекс, устаткування для спортивного розвитку молоді, урни, лавочки, проведено фарбування та 

прибирання прилеглої території; 

- облагородження зони відпочинку «Острів», косіння, прибирання та встановлення 5 столів, 10 

лавочок, 2 мангали; 

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

більше 11 тис. шт. (сальвія, петунія, цибулини тюльпан) та догляд за ними рихлення, прополка, 

полив - 2500 м
2
. Розкриття троянд і багаторічних квітів та весняна обрізка троянд; 

- вирощено та висаджено канни -1950 шт.; 

- висаджено 850 шт. дерев, кущів – 650 шт. Виконувався тричі на тиждень полив саджанців 

дерев і квітів та рихлення після поливу; 

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

- прочищено ливневої каналізації загальною протяжністю 2,3 км.; 

- проведено підсів газонної трави, що на 15 % більше порівняно з минулим роком, загальна 

площа 4500 м
2
 (150 кг) - по вул. Гоголя, Сквер «Вічної слави» та здійснювався регулярний догляд 

(полив, прополка, стрижка). 

На підставі рішень виконавчого комітету Миргородської міської ради «Про дозвіл на видалення 

сухостійних, аварійних фаутних і порослих дерев», відповідно до актів вирубки дерев було видалено 

аварійних – 108 шт., виконано формування крони, видалення сухих гілок на - 45 деревах. 

 

 
 

Благоустрій: 

- постійно підтримується порядок та чистота в місті на площі - 96000 м
2
; 

- придбано мінеральних добрив та внесено на газони -.1200 м. кв.; 

- придбано та планується встановити урни для сміття в кількості 30 шт.; 

- здійснено поточний ремонт автобусних зупинок – 15 шт.; 



- відбулась підготовка та відкриття центрального пляжу міста до літнього сезону: проведено 

водолазне обстеження та очистка акваторії пляжу. Проведено вапняне фарбування шляхопроводу, 

електричних опор на вулицях міста, паркану в парку «Дружби» – 700 м
2
; 

- з метою підтримання належного стану газонів, скверів, парків та узбіч вулиць з 1.05.16 р. по 

1.10.16р. створена бригада, що займається механічним косінням трави; 

 щорічно проводяться роботи по утриманню та очищенню систем 5 фонтанів, проведено 

поточний ремонт та фарбування;  

- проведена підготовка міста до святкування Новорічних та Різдвяних свят: встановлена 

новорічна ялинка на центральній площі міста; 

- було придбано обладнання дитячих майданчиків на вул. Багачанська, Лікарняна, парк 

«Демченка», вул. Ломана, вул. Ванди Василевського, Микиші, які будуть встановлені на весні 2017 

року. 

 

Технічні засоби регулювання дорожнього руху 

 

 
 

1. Встановлено нових та замінено старих на нові дорожні знаки, які відповідають вимогам ДСТУ 

4100-2002 – 152 шт. 

2. Виконано ручну дорожню розмітку регульованих та нерегульованих пішохідних переходів 

(ПП) – 35 шт. 

3. Виконано повздовжню розмітку ручним способом загальною протяжністю – 21,2 км;  

4. Створено запас дорожніх знаків – 15 шт.;  

5. Виготовляються таблички, табло різного характеру від повідомлю вальних до заборонних, 

закуплені матеріали для встановлення дорожніх знаків – 1,5 тис. грн. 

6. Виконані роботи по встановленню двох світлофорних об’єктів, облаштування 16 світофорами, 

більше 30 дорожніх знаків, перильне огородження, а також 4 мерехтливі світлофори для пішохідних 

переходів, які мають максимально забезпечити комфортність та безпеку дорожнього руху. 

 

Утримання та реконструкція вуличного освітлення 

 

На балансі комунального підприємства «Комбінат благоустрою і озеленення» знаходяться 49 

шаф обліку, загальна кількість ліхтарів задіяних у системі зовнішнього освітлення міста Миргорода – 

5100 шт., загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення - 135,14 км. Протягом 2015 року по 



поточному утриманню вуличної мережі освітлення було замінено 1700 шт. ламп загальною вартістю 

– 124,0 тис. грн. 

 

 
 

 
 

У 2016 р. знову знижено споживання електроенергії, а саме: 

 

період 

2012 2013 2014 2015 рік 2016 рік 

кВт*год грн. кВт*год грн. кВт*год грн. кВт*год грн. кВт*год грн. 

6 міс. 460109 177,6 336033 140,3 307358 138,4 297570 171,1 311,5 268,0 

6 міс. 377330 154,8 302465 129,1 266472 133,5 259444 171,5 195,2 319,4 

РАЗОМ 837439 332,3 638498 269,4 573830 271,9 557014 342,7 506,7 587,4 

 



 
 

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). 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ КП «СПЕЦКОМУНТРАНС»  

За січень-листопад 2016 року перевезено та захоронено твердих побутових відходів 95,7 тис.м
3
., 

в тому числі – від населення – 48,1 тис.м
3
, організацій – 21,0 тис.м

3
, бюджетних організацій – 5,5 

тис.м
3
., благоустрій міста – 21,2 тис.м

3
.
 

Ліквідовано стихійних звалищ у 2013р.- 107 шт., у 2014 р.- 102 шт., у 2015р – 181шт. у 2016р-486 

шт. 

 

Обсяг вивезення твердих побутових відходів КП «Спецкомунтранс» 

з приватного сектора міста за 2012 – 2016 роки, м
3
 

 

 
 

Обсяг вивезених твердих побутових відходів КП «Спецкомунтранс» 
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з багатоповерхової забудови міста за 2012 – 2016 роки, м
3
 

 

 
 

Обсяг заготовленої та реалізованої сировини за 2016 рік 

 

Назва сировини 

Заготовлено Реалізовано 

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

грн. 

Склобій 132705 32617,98 127460 149971,12 

Макулатура 7181 4308,6 8401 25203,00 

Пет - пляшка 6615 15151,6 0 0 

Плівка  135 445,5 0 0 

ВСЬОГО  52523,68  175174,12 

 

З місцевого бюджету на 2016 рік підприємству виділено коштів на : 

- на заробітну плату та нарахування – 2749908,00 грн.; 

- на придбання шин до автотракторної техніки – 145792,00 грн.; 

- на придбання запасних частин до поливомийного автомобіля – 53290,00 грн.; 

- на придбання плит дорожніх – 198000,00 грн.; 

- на придбання солі технічної – 114000,00 грн.; 

- на придбання відвалу снігоочисного – 17500 грн.; 

- на придбання щітки дорожньої – 31000,00 грн.; 

- на придбання причіпа ПГМФ – 47700,00 грн.; 

- на придбання автогрейдера – 170000,00 грн.; 

- на придбання алкотестера – 7200,00 грн.; 

- на придбання висоторіза – 18998,94 грн.; 

- на придбання трактора ДТЗ-4504 – 283770,62 грн.; 

- на придбання пускозарядного пристрою - 10248,00 грн.; 

- на придбання свердлильного верстату – 13782,44 грн.; 

- для залучення безробітних до громадських робіт – 72797,00 грн.; 

- на придбання кузова самосвального – 12000,00 грн.; 

- на придбання контейнерів 0,24 м
3
 – 300000,00 грн.; 

- на придбання холодного асфальту – 20000 грн.; 

- на придбання щебеню – 250278 грн. 
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На даний час на підприємстві залишаються проблемними питання щодо: 

 невідповідності тарифів фактичним витратам підприємства на послуги по перевезенню та 

захороненню твердих побутових відходів, які надаються населенню міста (в тариф не включені 

витрати на сплату екологічного податку та земельного податку за землю під звалищем); 

 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; 

 відсутності важелів впливу на суб’єктів господарювання державного, місцевого бюджетів та 

приватних підприємців міста, які відмовляються укладати договори на вивезення та захоронення 

твердих побутових відходів; 

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

90 відсотків і потребує оновлення; 

 

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 квітні 2016 році було проведено один відлов бродячих тварин у кількості 7 голів (собаки) – 

на загальну суму 7100 грн. тварини були направлені до КП «Центр поводження з тваринами» (м. 

Харків).  

Поліпшення екологічного стану р. Хорол  

У відповідності до Програми «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 2016 році 

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 2016 – 2017 рр. Також було проведено оплату ДП «Інститут містобудування» за 

виконані роботи по капітальному ремонту – поліпшенню технічного стану та благоустрою р. Хорол 

м. Миргород Полтавської області. На підставі договору з ТОВ «ВодбудУкраїна» було проведено 

попередню оплату з метою виготовлення проектно – кошторисну документацію по капітальному 

ремонту – обстеженню р. Хорол м. Миргород Полтавської області.  

  



VI. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ НАВЧАННЯ, ПЕРЕБУВАННЯ, 

ПІКЛУВАННЯ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНИХ, 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СТАЄ 

ПРІОРИТЕТОМ У ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ ВЛАДИ. 
У 2016 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 1427 дітей раннього та дошкільного віку. Відсоток охоплення дошкільною освітою 

дітей віком від 3 до 7 років складає 93%, старші дошкільники (п’ятирічки) стовідсотково охоплені 

різними формами дошкільної освіти. На даний час проектна потужність дошкільних навчальних 

закладів складає 914 місць, на 100 місць виховується 154 дитини. Фактична відвідуваність 

дошкільнят у минулому році становила в середньому 57%. У 2016 році відкрито додаткову групу в 

ДНЗ № 2 «Оленка», в яку зараховано 25 дітей. 

 

 
 

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 112 

дошкільників. Тут здійснюється систематична корекційна, лікувально – реабілітаційна робота, яку 

проводять досвідчені вчителі - дефектологи, вчителі - логопеди.  

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: біотехнологічного профілю у 

ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного, математичний та української філології у гімназії ім. Т.Г. Шевченка. 

Відсоток охоплення профілізацією старшої школи становить 35. При цьому понад 25 років зберігає 

сій профіль спеціалізована школа І-ІІІ ст.. №5, у якій всі 757 учнів з першого класу поглиблено 

вивчають англійську мову. 

Проектна потужність шкіл – 4999 місць. Станом на 01.09.2016 кількість учнів становила 3802 у 

152 класах. Середня наповнюваність класів по місту становить 25 школярів, у гімназії ім.. Т.Г. 

Шевченка та СШ №5 – 26 учнів. 

У школах міста 2016 – 2017 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 2016-2017 навчальному 

році індивідуальною формою навчання охоплено 18 учнів. Станом на 01.12.2016 року на екстернатну 

форму навчання зараховано 6 учнів. У 2016 році 7 осіб отримали документи про освіту через 

екстернатну форму навчання. 



На обліку в міській психолого-медико-педагогічній консультації перебуває 175 дітей з 

особливими потребами. У 2016-2017 навчальному році відкрито 4 інклюзивних класи для дітей з 

особливими освітніми потребами: 3 - у НВК (ДНЗ-ЗНЗ) «Гелікон», 1 – у ЗОШ І-ІІІ ст. №3. 

На базі закладів освіти працює 4 пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

Проведено навчання та сертифікацію 219 педагогів навчальних закладів міста, яких було залучено до 

проведення тестування.  

Протягом 4 тестових днів у зовнішньому незалежному оцінюванні взяли участь 2306 майбутніх 

абітурієнтів м. Миргорода, Миргородського, Велико-багачанського, Шишацького, Гадяцького та 

Зіньківського районів. Зовнішнє незалежне оцінювання в Миргороді було проведено на високому 

рівні і відзначено відповідно керівництвом Харківського регіонального центру оцінювання якості 

освіти.  

Відповідно до оприлюднених Українським центром оцінювання якості освіти 

деперсоніфікованих статистичних даних щодо результатів основної сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 року у загальному рейтингу районів та великих міст м. Миргород посідає ІІ місце в 

Полтавській області. 

Контингенти вихованців чотирьох позашкільних начальних закладів та ДЮСШ 2016 – 2017 

навчального року становлять 2221 особу, що складає 58 % від загальної кількості дітей шкільного 

віку.  

Свідченням результативного і насиченого подіями освітянського життя є перелік найвагоміших 

топ-подій -2016. (Таблиця 1) 

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2016 році взяли участь 55 

учнів. Переможцями та призерами стали 13 учнів.  

У I (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів міського територіального відділення Малої академії наук України у 2015-2016 н. р. взяли 

участь 15 школярів, на обласному етапі маємо одного призера. 

У 2016 році учні шкіл міста зайняли 10 призових місць у різних обласних інтелектуальних 

конкурсах та фестивалях. 

Фінансування галузі освіта у 2016 році становило майже 77 млн.  

З них 52,2 млн – профінансовано на виплату заробітної плати; 

10,2 млн. – плата за спожиті енергоносії; 

Загальна сума бюджетних коштів, виділених на організацію харчування в навчальних закладах 

міста у 2016 році, склала 3 млн. 351 тис. грн. 

На підвезення учнів шкіл з віддалених мікрорайонів до центральних шкіл міста з міського 

бюджету у 2016 році витрачено 123 тис грн.  

На зміцнення матеріальної бази навчальних закладів у цьому році профінансовано 806,7 тис.грн. 

(капітальні придбання) 

 

 



 

На проведення капітальних ремонтів, реконструкції будівель навчальних закладів протягом 2016 

року виконано будівельних робіт у закладах освіти на суму 6,253 млн. грн., з яких 1,552 млн. грн. - 

кошти з державного бюджету. 

 

 
 

У 2016 році відремонтовано покрівлі у ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного, СШ №5, частково у 

гімназії ім. Т.Г. Шевченка, ДНЗ № 11 «Теремок». Завершено ремонт фасаду корпусу №1 ЗОШ №3 та 

ремонт підлоги в корпусі №2. Проведено заміну віконних блоків у спортивній залі СШ №5, ДНЗ №10 

«Веселка», центру еколого-натуріалістичної творчості учнівської молоді, відділу освіти. Проведено 

капітальний ремонт частини приміщення ДНЗ №7 «Яблунька», вимощення навколо будівлі ДНЗ № 

12 «Світлячок». Розпочав роботу після реконструкції басейн у ДНЗ №11 «Теремок». Завершена І 

черга реконструкції приміщення спортивної зали будівлі Станції юних техніків. 

Розпочато реалізацію проекту з капітального ремонту та реконструкції підтрибунних приміщень 

стадіону «Старт». Проведено капітальний ремонт футбольного майданчика зі штучним покриттям на 

території гімназії ім. Т. Г. Шевченка. 

 

 



 

Молодіжна політика і спорт 

Реалізацію державної політики з питань фізичної культури та спорту на території міста 

проводить відділ у справах спорту, сім’ї та молоді Миргородської міської ради. Виконання Міської 

програми розвитку фізичної культури та спорту в місті на 2012-2016 роки у 2016 році здійснювалося 

відділом за такими основними напрямками: проведення фізкультурно – оздоровчої та спортивно – 

масової роботи, розвиток дитячо – юнацького спорту в місті, спорт вищих досягнень та ветеранський 

спорт, система кадрового, матеріально – технічного, фінансового, медичного та інформаційного 

забезпечення. 

Всього у сфері фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи за штатом в місті 

працює 56 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 3 700 осіб, 

що становить більше 60 % від загальної кількості учнів. До підготовчої та спеціальної медичних груп 

за станом здоров’я віднесені 700 осіб, що становить 13 % від загальної кількості учнів.  

На проведення загальноміських фізкультурно-спортивних заходів у 2016 році було виділено 180 

тисяч гривень з міського бюджету. За звітний період відділом у справах спорту, сім’ї та молоді 

проводилися наступні фізкультурно-спортивні заходи: Чемпіонати міста з міні-футболу, боксу, 

волейболу, пляжного волейболу, шахів; обласні та всеукраїнські турніри з боксу, пауерліфтингу, 

баскетболу, кікбоксингу, всеукраїнський шаховий фестиваль. Спільно з міським центром фізичного 

здоров’я населення „Спорт для всіх” проведено: „Рух заради здоров’я” – з нагоди Всесвітнього дня 

здоров’я , міський фестиваль „Тато, мама, я – спортивна сім’я”, місячник „Спорт для всіх – спільна 

турбота”, День Європи, «Здорова молодь – здорова нація», військово-прикладні види спорту, зимові 

та літні змагання з рибної ловлі, спортивно-масові заходи для дітей у літній канікулярний період 

„Спорт для всіх – у кожному дворі”, фізкультурно-спортивні свята у мікрорайоні "Лісок", вело-

спортивне свято до Дня міста, турніри до Дня фізичної культури та спорту та інші. Спортсмени міста 

приймали участь у змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів з футболу, волейболу, пляжного 

волейболу, баскетболу, боксу, кікбоксингу, кіокушинкай карате, шахів, пауерліфтингу, греко-

римської боротьби. Проведено традиційну Спартакіаду серед трудових колективів міста з 12 видів 

спорту в які прийняли участь 17 колективів, що становить 562 учасники, з них 98 жінок. У 

загальному заліку переможцем Спартакіади став трудовий колектив третього територіального відділу 

урядового зв’язку. Друге місце посіла команда працівників освіти. Треті – колектив працівників ЦРЛ. 

Також збірна команда міста прийняла участь у змаганнях Обласної Спартакіади ветеранів спорту де 

посіла почесне друге місце. Кращі спортсмени міста приймали участь у всеукраїнських змаганнях у 

складі клубів, збірних команд Полтавської області та України. 

На всі ці заходи залучено більше 100 тисяч гривень позабюджетних коштів завдяки спонсорам.  

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 близько 500 чоловік.  

Основною спортивною спорудою міста є стадіон "Старт", що є структурним підрозділом міської 

дитячо-юнацької спортивної школи. Згідно проектно-кошторисної документації на проведення робіт 

по реконструкції стадіону передбачено 10 млн.307 тис.472 грн. В цьому році місто вже отримало 

1млн.300 тис. грн., З міського бюджету виділено на проведення робіт по реконструкції стадіону 72 

тис. грн.  

 



 
 

На проведення капітального ремонту підтрибунних приміщень за проектно-кошторисною 

документацією передбачено 1 млн. 391 тис. 831 грн. З міського бюджету вже виділено 300 тис. грн. 

На ці кошти проводяться роботи по ремонту покрівлі, опалення, встановлення котла, вікон та дверей. 

Також проведено роботи по встановленню сидінь на західній трибуні стадіону на що було 

використано 450 тис. грн., з міського бюджету. На придбання прожекторів для стадіону виділено 35 

тис. 480 грн. Проведено капітальний ремонт майданчика зі штучним покриттям гімназії ім. Т. Г. 

Шевченка на суму 509 тис. 865 грн. з міського бюджету.  

Керуючись міською Програмою оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки від 27 

березня 2015 року №9 відділ у справах спорту, сім’ї та молоді забезпечує оздоровлення та 

відпочинок дітей в місті.  

Згідно розподілу путівок з частковою оплатою за рахунок обласного бюджету місту Миргород 

було надано 41 путівку до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей пільгових 

категорій. Відділу вдалося вирішити питання про збільшення кількості путівок до 51, що надало 

можливість додатково залучити кошти з обласного бюджету близько 48 тис. грн. на оздоровлення 

дітей пільгових категорій. На ці путівки було оздоровлено 2 дитини сироти, 5 дітей з багатодітних 

сімей, 4 дитини з малозабезпечених родин, 1 дитину загиблого під час виконання службових 

обов’язків, 3 дитини внутрішньо переміщених осіб, 9 дітей учасників бойових дій, 5 обдарованих 

дітей, 7 дітей, які стоять на диспансерному обліку, 5 дітей працівників бюджетної сфери, та за 

додаткові путівки змогли оздоровити 5 дітей з багатодітних сімей, 1 дитину внутрішньо переміщених 

осіб, 2 дитини, що стоять на диспансерному обліку та 2 дитини працівників бюджетної сфери.  

За рахунок державного бюджету відділом реалізовано 13 путівок до УДЦ «Молода гвардія» та 3 

путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (Пуща-Водиця) 

де також одну путівку було залучено додатково. Це дало змогу оздоровити 4 дитини, позбавлені 

батьківського піклування, 8 дітей-інвалідів, 1 обдаровану дитину, 2 дитини учасників бойових дій 

(одну з яких оздоровлено за додаткову путівку) та 1 дитину внутрішньо переміщених осіб.  

Рішенням шостої сесії сьомого скликання від 20 січня 2016 року №36 «Про хід виконання міської 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» на оздоровлення дітей 

пільгових категорій міською радою було виділено 50 тис. грн. За рахунок цих коштів оздоровлено 13 

дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області (6 у ДЗОВ "Зоряний" та 7 у СОК 



"Супутник"). Оздоровлено 3 дитини позбавлені батьківського піклування, 5 дітей з малозабезпечених 

родин, 2 дитини з багатодітних сімей та 3 дитини учасників бойових дій. 

Рішенням дванадцятої сесії сьомого скликання від 30 червня 2016 року №8 «Про внесення змін 

до рішення шостої сесії міської ради сьомого скликання від 20.01.2016 року №36 "Про хід виконання 

міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки в м. Миргород запроваджено 

програму співфінансування часткової оплати вартості путівки до дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку Полтавської області з метою оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях. За даною 

програмою відділом оздоровлено 16 дітей на суму 24 500 грн.  

Всього протягом року реалізовано 96 путівок (що на 28% більше ніж у 2015 році). Всього у 2016 

році забезпечено оздоровленням та відпочинком 2341 дітей. 

Керуючись міською Програмою з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2015-2019 роки від 13 лютого 2015 року №18 відділ 

у справах спорту, сім’ї та молоді здійснює реалізацію державної політики щодо сім'ї, жінок, дітей та 

молоді.  

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. В місті зареєстрована 172 багатодітні сім’ї, в яких проживає 555 дітей. Видано 246 посвідчень 

батьків багатодітної сім’ї та 487 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. 

 

 
  



VII. ЦЬОГОРІЧ КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ НАШОГО МІСТА БУЛО БАГАТЕ НА ПОДІЇ ТА 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ СВЯТА, СПРЯМОВАНІ НА ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СВІДОМОСТІ, ЄДНОСТІ ГРОМАДИ, ПАТРІОТИЗМУ ТА ДУХОВНОГО ЗБАГАЧЕННЯ 

МИРГОРОДЦІ ТА ГОСТЕЙ 
Зважуючи на історично відповідальний період у житті України, робота відділу культури у 2016 

році спрямована на підтримку та піднесення патріотичного й національного духу, на збереження 

народної єдності і розвиток національної культури, на підтримку європейського напрямку розвитку 

держави.  

 

 
 

Заклади культури активно запроваджують інноваційні методи і форми роботи, залучаючи 

аудіовізуальну та оргтехніку, використовуючи можливості мережі Інтернет.  

Протягом 2016 року проведено 7 фестивалів, зокрема: VI Всеукраїнський телевізійний фестиваль 

"Соловейко України", I міський фестиваль європейських культур «Україна крокує Європою», III 

всеукраїнський ковальський фестиваль ножових майстрів, присвячений пам’яті загиблих в зоні АТО 

українських майстрів-ковалів.  

Завершено капітальний ремонт краєзнавчого музею та придбано нове обладнання – вітрини, 

музейні шафи, стільці та 2 м’яких куточки.  

З метою покращення матеріально-технічної бази закладів у поточному році придбані: нова 

акустична система, звукопідсилююча апаратура і мікшерний пульт, накопичувач і фотоспалах для 

фотоклубу, сценічні костюми для народного пісенного ансамблю «Обереги» та танцювального 

колективу «Жива вода». Власними силами виконані ремонт підлоги в МБК та теплоізоляція вуличної 

тепломережі ЦКД. 

Понад 20000 грн. міська рада кожного року виділяє на підписку періодичних видань.  

У поточному році завершився капітальний ремонт покрівлі музичної школи. Придбані меблі у 

клас групових занять. З метою пожвавлення концертної діяльності за стінами музичної школи міська 

рада виділила кошти на придбання електропіаніно. 

Юні вихованці Миргородської музичної школи ім. А.П. Коломійця, а також їхні наставники 

кожного року поповнюють скарбничку нашого міста новими нагородами за перемоги в обласних, 

всеукраїнських та навіть міжнародних творчих баталіях. Багатим на здобутки став для нас і цей 

навчальний рік. 

Учні школи, окрім високих показників у навчанні, отримують гарні результати у конкурсній 

діяльності. Цей навчальний рік став надзвичайно «врожайним» по кількості грамот та дипломів з 



мистецьких конкурсів – 50 учнів (14 % контингенту) взяло участь у 34 конкурсах різного рівня та 

отримали 93 диплома лауреата! 

1 міський конкурс приніс 4 перемоги, 8 обласних конкурсів – 37 перемог, 17 Всеукраїнських – 43 

перемоги, на 8 міжнародних конкурсах учні школи отримали 11 переможних дипломів. 

Продовжується робота щодо паспортизації об’єктів культурної спадщини. У поточному році 

виконано документацію на пам’ятку архітектури місцевого значення «Художньо-промисловий 

коледж, в якому була художньо-промислова школа». 

Туристична інфраструктура нашого міста об‘єднує 4 готелі та аналогічних засобів тимчасового 

розміщення, 8 санаторіїв, 70 закладів ресторанного господарства. Задля задоволення потреб туристів 

в місті працюють 462 заклади торгівлі, включаючи сферу побутових послуг, аптеки, АЗС, установи 

банків та таке інше.  

Мережа туроператорів і турагентів - це ПрАТ “Полтаватурист” - Миргородське бюро подорожей 

та екскурсій, туристична компанія «МИР-ТУР», ТОВ «Курорт", туристична фірма "Гоголь-тур". 

Туристичні підприємства Миргорода пропонують як міські, так і заміські, індивідуальні та групові 

екскурсійні маршрути для жителів та гостей міста. Вагому роль як осередок туристичної галузі 

відіграє Станція юних туристів. Тут пропонують оздоровчий виїзний туризм, пішохідні екскурсії по 

вивченню рідного краю, туристичні тури на байдарках та велосипедах. 

Розвивається в місті оздоровчий туризм. На тлі кризи курортної системи у державі та не 

зважаючи на зниження рівня доходів населення, наш курорт протягом літнього сезону мав більш ніж 

100 відсоткову наповненість і нарощує конкурентноздатність. Стабільно зміцнюється інфраструктура 

та лікувальна база ПрАТ ЛОЗ "Миргородкурорт", МРЦ "Миргород" МВС України, Відокремленого 

підрозділу "Санаторій імені Миколи Гоголя" державного підприємства "Південна залізниця".  

Нарощує туристичні обороти готельно-ресторанний комплекс "Гоголь", пропонуючи широкий 

спектр послуг для активного відпочинку (водний, велосипедний туризм) та змістовного дозвілля у 

вихідні дні. Дедалі стають популярними для туристів вілла «Отто» та «Діамант». 

  



VIII.ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ 
Що стосується роботи органів виконавчої влади, то на виконання вимог Закону, при 

виконавчому комітеті у 2016 році створений відділ реєстрації прав на нерухоме майно. Станом на 1 

грудня 2016 року працівниками відділу прийнято та опрацьовано 4587 заяв про державну реєстрацію 

прав власності, інших речових прав, обтяжень, а також запити про надання інформації з Державного 

реєстру прав на нерухоме майно. 

 

 
 

Відділом проводиться реєстрація прав щодо нерухомого майна, яке розміщене в межах міста 

Миргород та Миргородського району, та зважаючи на те, що відповідно до чинного законодавства, 

державна реєстрація прав може проводитись незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в 

межах області, до відділу також надходили заяви щодо реєстрації прав нерухоме майна, 

розташованого на території Великобагачанського, Зіньківського та Хорольського районів, а також 

міста Полтави. 

Кошти адміністративного збору за державну реєстрацію прав зараховуються до місцевого 

бюджету. Станом на 1 грудня це - 365 218 гривень та 13 790 сплати за проведення державної 

реєстрації за скороченими термінами. 

У травні 2016 року відділом реєстрації місця проживання громадян була проведена відповідна 

робота щодо створення Реєстру територіальної громади міста Миргорода. На даний час у Реєстрі 

зареєстровано 33236 особи. Відбулося збільшення зареєстрованих осіб за рахунок реєстрації дітей – 

617 чол. До міського бюджету було зараховано 27953,00 грн. адміністративного збору. Спеціалістами 

забезпечується ведення картотеки в актуальному стані за картками реєстрації особи та адресними 

картками. За звітний період по заявах громадян (при втраті, новобудова) було відновлено 25 карток 

реєстрації особи, 63 шт. адресних карток.  

19.02.2016 року на сьомій сесії Миргородської міської ради сьомого скликання було прийнято 

рішення про здійснення повноважень суб’єктів державної реєстрації та створено відділ державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виконавчого 

комітету Миргородської міської ради. 

У результаті виконання функцій відділу з 20 квітня по 30 листопада 2016р. до місцевого бюджету 

надійшло 47570 грн., державними реєстраторами було проведено 1011 реєстраційних дій.  

У 2016 року місто отримало нові містобудівні повноваження у рамках децентралізації системи 

Державного архітектурно-будівельного контролю. Ми створили управління архітектури та 

державного архітектурно-будівельного контролю. Для містян полегшено умови подання документів 

на отримання права виконання будівельних робіт, отримання відповідних документів для прийняття 

в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.  
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Кількість заяв, які надійшли до відділу 



Децентралізація та підвищення ролі територіальних громад в суспільно-політичному житті 

вимагає реформування системи надання адміністративних послуг органами місцевого 

самоврядування. На сьогоднішній день Центр надає 70 адміністративних послуг, які надаються 

відділами та управліннями міської ради, 24 адміністративні послуги органів виконавчої влади 

затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних 

послуг".  

У 2015 році, у зв’язку з прийняттям Закону України від 12.02.2015 №191-VІІІ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» 

адміністраторами всіх Центрів отримано електроні особисті цифрові підписи для роботи в 

Державних електронних реєстрах суб’єктів надання послуг. Також відповідно до цього Закону та 

актів Кабінету Міністрів України Центри підключені до електронних реєстрів Міністерства юстиції 

України: 

- Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

- Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців. 

Для більшої зручності прийому громадян було проведено ремонт та збільшено площу Центру. 

Після ремонтних робіт приміщення Центру обладнане фронт-офісом (зоною видачі документів) та 

бек-офісом (зоною прийому документів). Відокремлено зону прийому та зону видачі документів, 

встановлено термінал самообслуговування для оплати послуг.  

У 2016 році відділом Державного реєстру виборців проводилося щомісячне оновлення баз даних 

виборців за допомогою Автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний 

реєстр виборців" (АІТС ДРВ). Інформація збиралася та оброблялася з таких основних джерел:  

- Миргородський міський відділ УДМС України в Полтавській області; 

- відділ реєстрації місця проживання громадян; 

- відділ ДРАЦС по м. Миргороду Миргородського міськрайонного управління юстиції, та інших 

установ, визначених законом "Про Державний реєстр виборців". 

 

 
 

Протягом 2016 року відділом ДРВ проводилась робота щодо впорядкування реєстру виборчих 

дільниць, які діють на постійній основі. В актуальному стані підтримувався картографічний облік 

(нанесення графічних меж) виборчих дільниць на електронній карті Google Maps. 

Додатково до основної роботи відділ протягом звітного року підтримував належне 

функціонування комп’ютерного обладнання міської ради та її структурних підрозділів, 

інформаційного оновлення офіційного веб-сайту міської ради. У 2016 році впроваджено на сайті 

онлайн трансляції з веб-камер міста, що значно посилило привабливість сайту серед його 

відвідувачів та розширило цільову аудиторію.  



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

управлінь, відділів міської ради, підприємств та організацій міста. У 2016 році проведено 20 "гарячих 

телефонних ліній". 

Інтерактивна платформа "Відкрите місто" дає можливість мешканцям повідомити про проблему 

житлово-комунального господарства, напряму звернувшись до відповідального за вирішення 

проблеми співробітника. Інструментарій платформи дозволяє описати проблему, відмітити її на карті 

та сформувати електронне повідомлення.. До участі в проекті залучено 12 організацій.  

Станом на 01.122016 року на сайті "Відкрите місто" зареєструвалося 189 користувачів.За 2016 

рік вони надіслали 77 звернень. Із них, 57 –закрито, . 

Протягом 2016 року до міської ради було подано 24 електронні петиції. 6 із них набрало 

необхідну кількість підписів та були розглянуті. Тема розглянутих петицій стосувалася звітування 

МКЖЕУ щодо використання грошей за утримання будинків та прибудинкової території, 

встановлення велосипедних парковок біля громадських закладів міста, створення пам'ятного знаку 

миргородським кобзарям, земельних питань та ін. 

Протягом 2016 року до виконавчого комітету Миргородської міської ради надійшло 113 запитів 

на інформацію. 

У 2016 році до виконавчого комітету міської ради надійшло 1319 звернення громадян, що на 455 

звернень більше ніж за аналогічний період у 2015 році (864). Із загальної кількості звернень, що 

надійшли у 2016 році, питому вагу займають заяви щодо роботи комунальних служб міста та 

субсидіювання громадян. 

Міським головою проведено 13 особистих прийомів громадян, під час яких надійшло відповідно 

114 (у 2015 році - 192) звернень громадян.  

Робота виконавчого комітету міської ради у 2016 році була спрямована насамперед на виконання 

пріоритетних завдань розвитку міста та максимальне забезпечення питань нормальної 

життєдіяльності територіальної громади шляхом надання широкого спектру якісних 

адміністративних послуг. 

Виконавчим комітетом міської ради у 2016 році проведено 20 засідань (в минулому році 18), на 

яких прийнято 929 рішень (в минулому 1135).  

 

 
 



У 2016 році міським головою видано 188 розпоряджень з питань діяльності виконавчих органів 

ради (в минулому 170), а також видано 85 розпоряджень в частині діяльності міської ради (в 

минулому 97). 

У 2016 році проведено 15 сесійних засідань ( в минулому 16). Всього міська рада у 2016 році 

прийняла 1385 рішеннь (в минулому 1429). 

 

 
 

У Миргородській міській раді створено 8 депутатських фракції політичних партій. Депутати 

міської ради активно працювали в постійних депутатських комісіях, яких, за партійним принципом, 

було сформовано 6. Проведено 43 засідання профільних комісій. Хоча ці рішення і носили 

рекомендаційний характер, міська рада завжди зважала на їхні пропозиції, і 96 відсотків рішень 

прийняті з урахуванням позицій постійних депутатських комісій. 

Відповідно до чинного законодавства, всі проекти рішень, які виносяться на чергової сесії, 

оприлюднюються на офіційному сайті Миргородської міської ради, не пізніше як за 20 днів до 

початку сесії. 

 

Органи самоорганізації населення є важливим самостійним елементом системи місцевого 

самоврядування. 

З метою вдосконалення роботи органів самоорганізації населення, у 2004 році міська рада почала 

роботу по об'єднанню вуличних та будинкових комітетів у ради мікрорайонів. 

Зараз у місті працює 7 рад мікрорайонів, які об'єднують 232 вуличні та будинкові комітети. У 

2016 році пройшли перевибори у всіх радах мікрорайону. Вони пройшли демократично, за участі 

більшості жителів мікрорайонів. 

Міська рада кожного року затверджує Програму забезпечення діяльності рад мікрорайонів міста, 

передбачаючи у міському бюджеті кошти. Гарною практикою стало проведення суботників у рамках 

двомісячника благоустрою і озеленення, оглядів-конкурсів на кращий благоустрій вулиці, будинку. У 

кожному мікрорайоні для жителів проводяться масові заходи: "Свято мікрорайону", "Свято вулиці", 

"Свято будинку", вшанування ветеранів війни та праці, дитячі новорічні ранки та інші дитячі 

розважальні заходи, які вже стали традиційними. У 2016 році на проведення масових заходів 

використано 71 969 грн. 

 



 
 

 
  



IX. Діяльність міського голови та його команди широко висвітлюється у місцевих та 

веукраїнських засобах масової інформації, на офіційному сайті міської ради. Під час своєї роботи ми 

дотримувалися принципів гласності, відкритості та доступності для кожного мешканця нашого міста, 

щоб у всіх було й залишалося право бути почутим. 

Підсумовуючи роботу за 2016 рік, я дякую всім, хто сумлінно працював над вирішенням 

поставлених завдань – депутатам міської ради, членам виконавчого комітету, радам мікроранів, 

колективам комунальних підприємств та навчальних закладів, керівникам підприємств та установ 

міста, підприємцям, а також представникам громадськості за підтримку, розуміння, терпіння, 

злагоджену роботу та щоденну працю, за активну й дієву позицію у вирішенні питань 

життєзабезпечення нашої територіальної громади. Щира подяка волонтерам та громадським 

організаціям, які надають допомогу нашим військовим з різноманітних питань: від забезпечення 

речами першої необхідності до ремонту військової техніки. Велике спасибі усім, хто на передовій і в 

тилу бореться за відновленню миру в Україні. 

Переконаний, що і в наступному році ми разом будемо вирішувати всі проблеми, допомагаючи 

один одному, проявляючи й надалі людську мудрість та толерантність. 

 


