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Шановні миргородці!
Відповідно до п. 9 ст. 26 та п. 6 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” вношу на
розгляд міської ради та територіальної громади міста звіт про роботу міської ради та виконавчих органів
ради за 2017 рік.
2017 рік був водночас складним і визначальним для нас, адже у непростих фінансово-економічних,
політичних і соціальних умовах, що склалися у нашій державі, нам вдалося успішно розв’язати низку
важливих для міста питань, зрушити з місця проблеми, що не вирішувалися впродовж багатьох років,
закласти у стратегічний план життєво важливі проекти і впевнено обрати для себе шлях до подальшого
розвитку міської інфраструктури.
Підбиваючи попередні підсумки, хочу зазначити, що змінився сам підхід до вирішення багатьох
проблем. Мені, як міському голові, працюючому на цій посаді другу каденцію, імпонує небайдужість і увага
до проблем малих міст з боку депутатського корпусу обласної ради. Цей період визначальний для нашого
міста і тим, що завдяки співпраці з народними депутатами, нам вдалося розпочати і частково завершити
цілий комплекс капітальних робіт в освітніх та спортивних закладах. І це лише початок, адже попереду у нас
спільні великі плани щодо покращення життя миргородської громади у всіх сферах її діяльності.
Напруженістю та ефективністю визначалася робота міської ради. Реалізуючи інтереси територіальної
громади, міська рада постійно тримала у полі зору найважливіші проблеми нашого міста. Серед основних
питань: затвердження Програм для фінансування основних видів діяльності, питання землекористування,
утримання комунального майна.

Згідно з планом роботи у 2017 році проведено 14 сесійних засідань (в минулому 15). Всього міська рада у
2017 році прийняла 633 рішення (в минулому 1385).
Міською радою у 2017 році на сесіях прийнято 342 (в минулому 995) рішення про надання дозволів на
виготовлення та затвердження технічної документації і проектів відводу земельних ділянок, поновлення
договорів оренди, зменшення розміру плати за землекористування, прийняття в фонд міської ради земельних
ділянок та припинення договорів оренди, надання дозволів на викуп земельних ділянок, продаж земельних
ділянок, про підготовку аукціонів та конкурсів та рішень про індивідуальне землекористування; 138 рішень
про депутатські запити, (в минулому всього 64), у яких порушувалися питання щодо вирішення важливих
проблем мешканців міста. Також у 2017 році надійшло 181 депутатське звернення, (в минулому 227).
Відповідно до ст. 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет
Миргородської міської ради утворений рішенням другої позачергової сесії міської ради сьомого скликання
від 06 листопада 2015 року № 12, в кількості 21 особи. У 2017 році виконавчий комітет здійснював свою
діяльність відповідно до ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та плану роботи
виконавчого комітету на 2017 рік", затвердженого рішенням виконавчого комітету від 20 грудня 2016 року
№ 914. Планування здійснювалося згідно з Регламентом виконавчого комітету, затвердженого рішенням
виконавчого комітету міської ради від 16 березня 2016 року № 210.
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Пріоритетними напрямками діяльності виконавчого комітету Миргородської міської ради за 2017 рік
були: виконання власних повноважень, повноважень, делегованих Державою, реалізація прийнятих цільових
програм розвитку міста, вирішення проблемних питань життя громади та підтримка на належному рівні
життєдіяльності міста.

Виконавчим комітетом міської ради у 2017 році проведено 17 засідань (за 2016 – 20), на яких прийнято
685 рішень (за 2016 – 929). Щодо плану роботи виконавчого комітету на 2017 рік, то майже всі питання були
розглянуті, прийняті відповідні рішення,
Також, у зв'язку з актуальністю, як основне – додатково було внесене на розгляд засідання виконавчого
комітету питання про стан благоустрою зупинок громадського транспорту у м. Миргороді, прийняте
відповідне рішення.
До плану роботи виконавчого комітету на 2017 рік були також включені питання для розгляду у порядку
контролю, серед них розглянуті 5 рішень міської ради, здебільшого це довгострокові програми, з них знято з
контролю 1 у зв’язку з його виконанням та 4 залишено на контролі до кінця терміну та повного виконання.
В результаті розгляду основних і контрольних питань річного плану виконкому на 2017 рік прийнято 37
рішень.
Виконавчим комітетом розглядалися і поточні питання, результатом чого є прийняття 604 рішень. Поза
плановими засіданнями виконавчим комітетом у робочому порядку, прийнято 44 рішень.
Всього: 648 рішень, із них з питань:
 надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих
архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та припинення дії
договорів – 175;
 архітектурної діяльності (присвоєння, зміна поштових адрес, надання містобудівних умов та
обмежень, перепланування, реконструкція, дозволи на розміщення зовнішньої реклами та їх скасування) –
180;
 використання коштів з цільового фонду міської ради та з фонду охорони навколишнього природного
середовища – 34;
 транспорту – 17;
 опікунства, усиновлення і дій від імені неповнолітніх – 59;
 квартирного обліку – 11;
 житлово-комунального господарства, надання дозволів на видалення дерев, затвердження та
погодження тарифів – 42;
 надання матеріальної допомоги за рахунок бюджетних коштів – 71;
 інше – 59.
Засідання виконавчого комітету проводилися відкрито, забезпечувалась їх он-лайн трансляція в мережі
інтернет, висвітлювалися матеріали роботи засідань виконкому у місцевих засобах масової інформації.
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Проекти рішень виконавчого комітету оприлюднювалися на офіційному сайті Миргородської міської
ради. При оприлюдненні прийнятих рішень виконкому забезпечувався захист персональних даних громадян.
З квітня 2017 року на сайті міської ради працює система пошуку прийнятих рішень та розпоряджень
міського голови. Дана система дає можливість знайти рішення чи розпорядження за номером та датою,
видом документа, назвою та за ключовими словами у тексті.
У кінці 2016 року м. Миргород долучився до обласного пілотного проекту з впровадження системи
електронного документообігу. Даний проект передбачав впровадження електронного документообігу в
апараті обласної ради, міськради одного з міст обласного підпорядкування, ради однієї з об’єднаних
територіальних громад та однієї райради. Після успішної реалізації «пілоту» проект масштабуватиметься на
всю область. В результаті підключені до даної системи та працюють Полтавська облрада, Полтавська ОДА та
її департаменти, Решетилівська РДА та Миргородська міська рада.
З лютого 2017 року виконавчий комітет Миргородської міської ради та її структурні підрозділи
розпочали працювати в системі електронного документообігу "Аскод". Дана система забезпечує єдиний
механізм по роботі з документами, представленими в електронному вигляді, з реалізацією концепції
«безпаперового діловодства». Електронний документообіг має беззаперечні переваги — це прозорість і
швидкість руху документів, контроль за виконанням поставлених завдань, легкість у користуванні. У
подальшому на меті впровадження системи електронного документообігу і в самостійних структурних
підрозділах міської ради.
Самоорганізація населення
Органи самоорганізації населення є важливим самостійним елементом системи місцевого
самоврядування. Активно, з позитивними результатами, в місті працює 7 рад мікрорайонів, які об'єднують
242 вуличні та будинкові комітети.
Відповідно до Програми забезпечення діяльності рад мікрорайонів міста, з метою налагодження
двостороннього зв'язку та тісної співпраці із владою, вдосконалення роботи органів самоорганізації
населення, із міського бюджету у 2017 році виділено та освоєно 349 тис. 180 грн, що дало змогу на
належному рівні організувати культурно-масові заходи, закупити подарунки дітлахам для проведення
Новорічних та Різдвяних свят, вшанувати ветеранів війни та праці, надати допомогу багатодітним сім'ям.
Організаційний відділ міської ради сприяє в роботі рад мікрорайонів, їх повноважень та координує їх
діяльність. Гарною практикою стало проведення толок у рамках двомісячника благоустрою і озеленення,
оглядів-конкурсів на кращий благоустрій вулиці, будинку, садиби. У 2017 році організаційним відділом
спільно з інспекцією із благоустрою міської ради та радами мікрорайонів проведено спільну співпрацю по
виявленню захаращених територій, недопущенню розмноження та цвітіння амброзії, контроль за своєчасним
косінням бур’янів, заборони паління сміття та залишків городництва на закріплених територіях і приватних
садибах.
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За роки існування рад мікрорайонів у нашому місті обраний шлях співпраці та взаємодії з органами
самоорганізації населення, який дає свої позитивні результати.
Відкритість та доступність влади
З метою широкого інформування громади про роботу влади на офіційному веб-сайті запроваджено онлайн трансляції сесійних засідань та засідань виконавчого комітету.
Для забезпечення прозорості та відкритості процесу державних закупівель, запобігання корупційним
діям та зловживанням, забезпечення громадського контролю за процесом публічних закупівель та
забезпечення економного та ефективного витрачання бюджетних коштів, у 2017 році виконавчим комітетом
міської ради проводилася робота щодо електронізації закупівельного процесу шляхом використання
електронної системи Prozorro для здійснення державних (публічних) закупівель бюджетних установ та
комунальних підприємств.
Активно проводиться така форма роботи, як "гарячі телефонні лінії" за участю керівників управлінь,
відділів міської ради, підприємств та організацій міста. У 2017 році проведено 21 "гарячу телефонну лінію" з
актуальних проблем соціально-економічного розвитку міста.

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 11 організацій. За 11 місяців 2017 року мешканці
міста надіслали 97 звернень. Із них 83 було вирішено або дано роз’яснення по їх вирішенню.
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Протягом 11 місяців 2017 року на сайті Єдиної системи місцевих петицій було зареєстровано 3
електронні петиції. Порушені в них питання стосувалися очищення річки Хорол та створення притулку для
безпритульних тварин.

За 11 місяців 2017 року виконавчим комітетом Миргородської міської ради опрацьовано 110 запитів на
інформацію.
Протягом 11 місяців 2017 року до виконавчого комітету міської ради надійшло 918 звернень громадян. Із
них: 848 у письмовій формі та 70 надійшло на особистих прийомах міського голови, яких було проведено 15.
Із загальної кількості звернень, що надійшли у 2017 році, питому вагу займають заяви щодо роботи
комунальних служб міста та субсидіювання громадян.
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Миргородської міської ради
На сьогоднішній день Центр надає 107 адміністративних послуг, з них 70 - послуги, які надаються
відділами та управліннями міської ради, 37 - послуги органів виконавчої влади.
Всі працівники центру отримали паролі доступу до реєстрів та мають іменні печатки. Працює принцип
взаємозаміни, всі працівники уніфіковані та можуть надати консультацію з кожної адміністративної послуги
та прийняти відповідний пакет документів.
За 2017 рік до Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету подано 13 342 заяв на
отримання адміністративної послуги, видано 13 216 результатів адміністративних послуг. Протягом року з
різних питань та за консультаціями звернулися 26 549 громадян. В середньому за місяць до Центру
звертається близько 2 212 заявників.
В зв’язку з децентралізацією з квітня 2016 року створено та працюють відділи при виконавчому комітеті
міської ради з питань реєстрації місця проживання громадян, реєстрації прав власності та реєстрації бізнесу.
Документи приймаються та видаються через центр надання адміністративних послуг.
В приміщенні центру встановлено термінал самообслуговування населення, як альтернативну
можливість сплати за платні адміністративні послуги на місці.
Адміністратори центру також надають "миттєві послуги", а саме інформаційні довідки з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно та витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки,
що дає можливість громадянам економити свій час і відразу отримати результат надання послуги.
З середини серпня 2017 року в Центрі встановлено обладнання для оформлення та видачі біометричних
закордонних паспортів громадянам України та паспортів громадян України у вигляді ІD-картки. Обладнання
придбане за кошти місцевого на суму 411 633,09 грн.
За цією послугою звернулися 650 громадян. Серед заявників переважають жителі міст Миргорода,
Києва, Кременчука, Маріуполя, Полтави, Миргородського, Багачанського, Глобинського районів та діти, які
отримують паспорта при досягненні 14 віку.
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Серед проблемних питань залишаються
- потреба в більшому приміщенні при постійному збільшенню послуг та заявників;
- віддаленість знаходження служб від ЦНАПу.
Завдання на перспективу 2018 року
У 2017 році розпочато реалізацію проекту «Реконструкція приміщення по вул. Гоголя, 171/1 для
облаштування ЦНАП в м. Миргород Полтавської області».
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 491 м. кв. є достатнім, щоб передбачити зони очікування, інформування та
обслуговування замовників, 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. Планування приміщення розроблено за принципом «організаційної єдності». Передбачено
зонування: зона очікування, зони інформування та безпосереднього обслуговування замовників послуг.
Також заплановано впровадження систем електронної черги та можливості електронного замовлення послуг.
Виконання поставлених задач сприятиме покращенню якості та підвищенню швидкості надання
адміністративних послуг населеною міста та області, а також забезпечить належний рівень поінформованості
та обізнаності жителів області щодо можливостей отримання адміністративних послуг через центр надання
адміністративних послуг у м. Миргороді.
Найближчим часом планується розширення послуг, які надаватимуться ЦНАПом за рахунок соціальних
послуг в зв’язку з віднесенням їх до адміністративних і внесенням змін до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади
через центри надання адміністративних послуг".
Робота відділу ведення Державного реєстру виборців
Відділ ведення Державного реєстру виборців у своїй роботі керується ЗУ "Про місцеве самоврядування",
ЗУ "Про Державний реєстр виборців" та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються діяльності
відділу.
6

У 2017 році відділом 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".
За період з січня 2017 р. по грудень 2017 р. працівниками відділу ведення Державного реєстру виборців
внесені наступні зміни до бази даних АІТС "Державний реєстр виборців":
 заведено вхідних відомостей – 149;
 опрацьовано записів – 4752;
 включено виборців – 387;
 знищено записів про виборців – 912;
 внесено змін – 3238
 проведено наказів – 323;
 сформовано запитів до суб’єктів подання відомостей – 12
 опрацьовано заяв виборців – 50.
Динаміку змін у реєстрі у порівнянні з 2016 роком можна побачити на наступній діаграмі:

Протягом 2017 року відділом ДРВ проводилась робота щодо впорядкування реєстру виборчих дільниць,
які діють на постійній основі (опис меж виборчих дільниць, чисельність виборців на виборчих дільницях,
визначення адреси та місцезнаходження приміщення для голосування та адреси та місцезнаходження
приміщення ДВК, визначення площі приміщення для голосування та площі приміщення ДВК). В
актуальному стані підтримувався картографічний облік (нанесення графічних меж) виборчих дільниць на
електронній карті Google Maps.
Наприкінці року, у зв’язку з впровадженням нової системи захисту інформації, відділ провів повторне
випробовування комплексної системи захисту інформації АІТС. Також згідно з вимогами ЦВК був
здійснений перехід на нову операційну систему Win-10 з паралельною заміною старих комп’ютерів відділу
на більш нові.
На виконання вимоги Служби Розпорядника Реєстру протягом 2017 року працівниками відділу ведення
ДРВ, з метою перевірки та підвищення рівня професійної підготовки, набуття навиків, необхідних для
кваліфікованого ведення Реєстру, успішно проводились періодичні тестування за розділами:
- нормативно-правові акти;
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- робота в АІТС ДРВ;
- Закон України "Про вибори народних депутатів України";
- Закон України "Про державний реєстр виборців";
- операційна система Microsoft Windows XP;
- тест для керівників та адміністраторів безпеки ОВ;
- OpenOffice.org.
Усі тести були складені на відмінно.
Згідно з незалежним автоматизованим рейтингом оцінювання роботи відділу службою розпорядника
ДРВ, який складається з більш ніж 30 показників, відділ не мав оцінки нижче 11 балів по 12 бальній шкалі
(середня річна оцінка 11,5).
Відділ успішно співпрацює з усіма органами, закладами, установами та організаціями, які подають
відомості періодичного поновлення. Інформація надходить вчасно та у повному обсязі.
Додатково до основної роботи відділ протягом звітного року підтримував належне функціонування
локальної мережі, серверу доступу до мережі Інтернет, точок бездротового доступу та комп’ютерного
обладнання міської ради. За поточний рік було замінено близько 20 ПК працівників на більш сучасні. Також
на обслуговуванні відділу знаходиться ще близько 45-ти робочих станцій структурних підрозділів міської
ради. Відділ веде адміністрування системи електронного документообігу АСКОД.
Відділом підтримується належне функціонування та періодичне оновлення даних на інформаційному
кіоску, який встановлений у приміщенні міської ради, що дало змогу покращити інформаційне
обслуговування громадян міста. Додатково відділ веде адміністрування та оновлення офіційного веб-сайту та
сторінки міської ради в соціальних мережах.
Робота відділу персоналу та з питань мобілізаційної роботи і цивільного захисту
Протягом 2017 року відділ персоналу забезпечував реалізацію кадрової політики міського голови,
здійснював роботу з кадрами та контроль за дотриманням вимог Закону України “Про службу в органах
місцевого самоврядування” та інших законодавчих актів з питань кадрової політики, організації режимносекретної, мобілізаційної роботи і цивільного захисту та запобігання і виявлення корупції.
За вказаний період виконано:
З питань кадрової роботи
- підготовлені проекти рішень міської ради по реорганізації структури, загальній чисельності апарату
міської ради та її виконавчих органів;
- підготовлено і реалізовано 265 розпоряджень по кадрах та 385 розпоряджень про відпустки;
- проводилась робота по організації підвищення кваліфікації посадових осіб;
- проведена щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на
них обов’язків і завдань;
- підготовлено і проведено 3 конкурси на заміщення вакантних посад в органах місцевого
самоврядування;
- організована перевірка в рамках Закону України "Про очищення влади";
- укладено 8 трудових договорів;
- поновлені контракти з керівниками комунальних підприємств;
- укладені цивільно-правові угоди із секретарями рад мікрорайонів;
- сформовані і уточнені особові справи посадових осіб міської ради, в т.ч. і самостійних відділів і
управлінь;
- проведена робота по наданню відпусток працівникам;
- своєчасно оформлялись трудові книжки;
- щоквартально подавалась статистична звітність;
- проводилась робота по присвоєнню рангів та встановленню надбавок за вислугу років;
- проведення робота по організації ведення військового обліку та бронювання.
З питань мобілізаційної роботи
- відпрацьовані документи мобілізаційного плану в повному обсязі;
- розроблений розділ мобілізаційного плану "Праця і кадри";
- відпрацьовані документи нормованого забезпечення населення, укладені контракти на виконання
мобілізаційних завдань;
- підготовлена і відправлена звітність по моб. питанням;
- розроблено розпорядження міського голови "Про забезпечення виконання заходів проведення
- мобілізації людських і транспортних ресурсів на території м. Миргорода у 2017році"
- розроблена програма підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2017 рік;
8

- проведені заходи по сприянню призову військовозобов'язаних при проведенні часткової мобілізації
З питань режимно-секретної роботи
- організовано таємне діловодство відповідно до нового Порядку – 2013 р.;
- проводилась робота по перегляду ступенів секретності документів;
- організовано дотримання установленого порядку поводження з матеріальними носіями
- секретної інформації, своєчасного і правильного засекречування, зміни грифа секретності або
розсекречування матеріальних носіїв інформації;
- підготовлена і відправлена звітність з питань охорони державної таємниці;
- оформлені допуски на працівників відповідно до Номенклатури.
- проведена роз'яснювальна робота з метою запобігання порушення законодавства у сфері охорони
державної таємниці особами, яким надано допуск до державної таємниці, у тому числі у зв'язку з їх виїздом
за межі України у службові відрядження та в особистих справах;
- здійснено заходи щодо забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва;
З питань запобігання та виявлення корупції
- проведена роз’яснювальна робота серед посадових осіб місцевого самоврядування, посадових осіб
юридичних осіб публічного права Миргородської міської ради з питань дотримання окремих положень
Законів України «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відповідальності за корупційні правопорушення»;
- забезпечено якісний добір і розстановку кадрів на посадах в органах міської ради, їх об’єктивної
атестації, щорічної оцінки виконання покладених на них обов’язків, а також вжиття заходів щодо
запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів;
- організовано проведення перевірки в рамках Закону України "Про очищення влади".
З питань цивільного захисту міста Миргорода
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року № 11 «Про затвердження
Положення про єдину державну систему цивільного захисту» розпорядженням міського голови від
09.04.2013 року № 60-р «Про Миргородську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту» створено міську ланку підсистеми ЄДС і затверджено її Положення.
Розпорядженням міського голови від 18.01.17 року № 8-р створено міську комісію з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі комісія з питань ТЕБ та НС) та затверджено положення
про її діяльність.
У поточному році комісією з питань ТЕБ та НС із 16 запланованих питань розглянуто 14, та 10 питань
розглянуто позапланово. Проведено 9 засідань. До плану комісії ТЕБ та НС на 2017 рік включені питання,
передбачені відповідним обласним планом.
На засіданнях міської комісії ТЕБ та НС піднімались питання щодо протипожежного захисту об’єктів з
постійним або тимчасовим перебуванням дітей та забезпечення шкіл міста первинними засобами
пожежогасіння, про підготовку до купального сезону 2017 року та літнього відпочинку і оздоровленню дітей,
про стан утримання джерел протипожежного водопостачання в місті. Розглядались питання організації та
проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
грипу та ГРІ серед населення міста в епідсезон 2016-2017 рр. На засіданні, яке відбулося 28.09.17 року
розглянуто питання дотримання правил пожежної безпеки, вимог законодавства щодо безпечності харчових
продуктів та вимог санітарного законодавства в дитячих оздоровчих таборах, санаторіях, навчальних та
лікувальних закладах, що знаходяться на території міста, а також питання недопущення виникнення
надзвичайних ситуацій на військових арсеналах та складах з боєприпасами з залученням представників
військових частин, які дислокуються на території міста.
Оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечений необхідними
нормативно-технічними та довідковими документами.
План дій органів управління та сил цивільного захисту міста (на мирний час) розроблений.
Стан підготовки об’єктів систем життєзабезпечення, аварійно-технічних та інших формувань до роботи в
складних погодних умовах осінньо-зимового періоду 2017/2018 років розглядався на засіданні виконавчого
комітету міської ради та на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС. На засіданні міської комісії
затверджено Комплексний план заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру в осінньо-зимовий період 2017/2018 року в м. Миргороді (Протокол №7 від 28.09.17
року).
Відповідно до ст. 25 Кодексу цивільного захисту України для забезпечення заходів реагування на НС
в місті розпорядженням міського голови від 21.04.17 року № 60-р «Про створення спеціалізованих служб
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цивільного захисту» створено 9 спеціалізованих служб. В наявності функціональні обов’язки керівників
служб та плануючі документи, які ведуться належним чином.
Створення, збереження та раціональне використання матеріальних ресурсів готовність органів
управління до дій в умовах надзвичайних ситуацій
В місті розроблена «Комплексна програма розвитку цивільного захисту міста Миргорода на 2017-2019
роки», яка затверджена рішенням Миргородської міської ради від 22.12.2016 № 21.
На фінансування даної Програми у поточному році передбачено видатки з бюджету в у сумі 30 тис. грн..
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 у місті створено резервний
фонд міського бюджету у сумі 572 тис. грн., кошти з резервного фонду у 2017 р. не використовувались.
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 “Про затвердження
порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій”, розпорядженням міського голови від 03.04.2013 № 54-р «Про створення
матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території міста»
створений міський матеріальний резерв.
Організація збору, обробки, обміну інформацією та інформування керівного складу, населення
міста про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій
Зв’язок та оповіщення керівного складу, населення міста здійснюється на базі районного центру
телекомунікацій № 333 ПАТ "Укртелеком" апаратурою П-160.
Сигнали управління ЦЗ, які отримані по апаратурі П-160 відповідно до сумісної інструкції з управлінням
з питань цивільного захисту ОДА, доводяться до сектору цивільного захисту міськвиконкому або чергового
міськвиконкому у визначені терміни.
Оповіщення керівного складу міста передбачено через апаратуру циркулярного виклику за допомогою
стійок СЦВ. На стійках СЦВ заведені домашні та робочі телефони керівного складу ЦЗ міста, стійки
опечатані печатками. Населення оповіщається через радiотрансляцiйну мережу міста, а також частково через
електросирени.
Сигнали оповіщення можуть також доводитись до відповідних диспетчерських служб черговим
районного центру телекомунікацій № 333 ПАТ "Укртелеком".
Перевірка стану системи оповіщення здійснюється 1 раз на місяць, про що робляться відмітки в журналі
проведення перевірок працездатності системи оповіщення міста.
Технічна документація на апаратуру оповіщення заведена згідно з вимогами нормативних документів,
ведеться своєчасно i правильно.
Апаратура оповіщення обслуговуються відповідно до затверджених графіків, ремонт проводиться
своєчасно.
Документи з питань ЦЗ служби оповіщення та зв’язку відпрацьовані.
В місті наявні 8 електросирен, з яких у справному стані 7.
Організація захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, надання невідкладної
психологічної, медичної та іншої допомоги
Стан інженерного захисту
У місті Миргород реалізовано вимоги інженерно-технічних заходів у сфері цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ) в
генеральному плані населеного пункту до якого включено відповідний розділ.
Організовано облік фонду захисних споруд міста, розбіжностей з відповідним обліком в області немає.
У місті на обліку знаходиться 30 захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів), з
яких 18 обмежено готові та 12 не готові до прийому осіб, що укриваються. Всі захисні споруди, які визнані
не готовими до прийому осіб, не мають обладнання життєзабезпечення, забудовані власниками квартир
житлового будинку. Їх відновлення недоцільне і економічно неможливе (за рахунок міського бюджету).
Документи на зняття їх з обліку підготовлені і направленні до управління з питань цивільного захисту ОДА.
У відповідності до розпорядження міського голови від 17.03.2015 року № 23-р «Про проведення
технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту» із наявних 30 захисних споруд цивільного
захисту проведено технічну інвентаризацію 17 за кошти виконавчого комітету та власників захисних споруд.
Стан радіаційного та хімічного захисту
Заходи радіаційно-хімічного захисту міста сплановані у відповідності до вимог керівних документів. На
території міста об’єкти радіаційної і хімічної небезпеки відсутні.
Розпорядженням міського голови від 12.02.2013 № 22-р «Про створення розрахунково-аналітичної
групи» створено відповідну розрахункову аналітичну групу у складі 7 осіб. З особовим складом групи
щорічно проводяться заняття, члени групи ознайомлені з своїми функціональними обов’язками.
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В місті створено 2 пости радіаційного і хімічного спостереження та 1 об'єкт мережі спостереження та
лабораторного контролю, які укомплектовані відповідними спеціалістами. Радіаційне та хімічне
спостереження охоплює 100 % зони відповідальності.
Стан евакуаційних заходів
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження
Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»,
розпорядженням міського голови від 15.08.2016 № 112-р затверджено Положення про міську комісію з
питань евакуації та затверджено її склад. В наявності затверджені в установленому порядку функціональні
обов’язки комісії та угоди на автотранспортне забезпечення евакуаційних заходів. Затверджений і
відпрацьований в повному обсязі План роботи комісії з питань евакуації на 2017 рік.
Для забезпечення евакуаційних заходів в наявності укладені угоди з підприємствами, які виділяють
транспортні засоби в необхідній кількості.
Стан медичного та біологічного захисту населення від надзвичайних ситуацій
Спеціалізовану міськрайонну медичну службу створено на базі Миргородської центральної районної
лікарні. Документи, що регламентують питання медичного та біологічного захисту розроблені. Прогноз
медико-санітарних наслідків можливих НС на ПНО в наявності. Плануючі документи з використанням
існуючих сил та засобів органів охорони здоров'я відпрацьовані на всі можливі надзвичайні ситуації. Також
при Миргородській ЦРЛ створено резерв медикаментів та медичного майна, який дасть змогу працювати в
умовах надзвичайних ситуацій протягом трьох діб. При необхідності залучаються аптечні заклади згідно з
укладеними угодами.
Заходи протиепідемічного режиму під час епідемії грипу та ГРВІ в епідсезон 2016-2017 років
проводились згідно з "Планом організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих
на запобігання виникненню і поширенню грипу та ГРІ серед населення м. Миргорода" затвердженого
розпорядженням міського голови від 23.12.2016 року № 183-р..
Стан навчання керівного складу і фахівців підприємств, організацій та установ з питань
цивільного захисту
Підготовка осіб керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту м. Миргорода проводиться у
відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 «Про затвердження
Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту».
Складена розрахункова потреба з підготовки та перепідготовки керівного складу ЦЗ міста на 5 років на
базі навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Полтавської області.
Навчання керівного складу міста та фахівців підприємств, установ та організацій з питань цивільного
захисту проводиться на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Полтавської області за річними планами комплектування.
Протягом року навчання пройшли 11 осіб.
З метою економії бюджетних коштів на відрядження, в лютому 2018 року сплановано проведення
заняття керівного складу і фахівців підприємств, організацій та установ на базі відділу освіти Миргородської
міської ради з залученням фахівців центру ЦЗ та БЖД Полтавської області.
Підготовка працівників підприємств установ і організацій особового складу невоєнізованих формувань
проводиться під час об’єктових тренувань і комплексних навчань у відповідності до План-графіка
проведення комплексних та об'єктових навчань, тренувань на 2017 рік затвердженого міським головою –
начальником цивільного захисту міста..
Відділом освіти міської ради належним чином організовано проведення заходів по вивченню основних
Положень цивільного захисту за 11-годинною програмою в рамках предмету «Основи захисту Вітчизни». В
усіх школах та дитячих навчальних закладах в квітні поточного року проведено дні цивільного захисту та
тижня безпеки дитини. Навчальні заклади на 100% забезпечені підручниками з даної тематики.
Робота по пропаганді знань, організації навчання учнів предмету «Основи безпеки життєдіяльності» в
школах спланована. Миргородська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 та дошкільний навчальний заклад №11 "Теремок"
є опорними в місті з питань основ здоров’я та безпеки життєдіяльності. В закладах обладнано окремі
кабінети, в яких розміщуються навчальні матеріали та посібники.
Стан техногенної безпеки
На території м. Миргорода станом на 01.10.2017 року знаходиться 45 потенційно небезпечних об’єктів
(далі - ПНО), перелік яких затверджено на засіданні міської комісій з питань ТЕБ та НС (Протокол № 10 від
06.09.2016 р.). Ще 10 об’єктів пройшли ідентифікацію з погодженням повідомлення про результати
ідентифікації, але ще не оформили свідоцтво про реєстрацію ПНО.
Стан безпеки на водних об'єктах
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На виконання розпорядження міського голови від 17.05.17 року № 69-р «Про організацію безпечного
відпочинку на водних об’єктах міста», та рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС «Про підготовку до
купального сезону 2017 року та літнього відпочинку, запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста в
літній період» від 17.05.2017 року проводились відповідні заходи:
-проведено паспортизацію чотирьох пляжів (1-го комунального і 3-х відомчих). Створено 4 сезонних
рятувальних пости. Матроси-рятувальники пройшли навчання за спеціальною програмою у навчальному
центрі.
- в засобах масової інформації посадовими особами виконавчого комітету та Миргородського районного
відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області постійно
проводилося інформування населення щодо необхідності обережного поводження на воді;
- розроблені заходи щодо збереження життя і здоров'я учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста
під час літнього відпочинку та оздоровлення. Перед початком літніх канікул організовано проведення
роз’яснювальної роботи з учнями про правила поведінки біля водоймищ, річок, при перебуванні на базах
відпочинку біля моря та інших місцях.
Стан пожежної безпеки
За останні три роки на території м. Миргорода виникло 126 пожеж, матеріальні збитки від яких склали
понад 4,2 млн. грн. 61 – у 2015 році, 29 у 2016 році та 36 за поточний період 2017 року. На пожежах загинуло
3 особи. Відповідно у 2015 - 1 особа, у 2016 – 2 особи.
Аналіз пожеж на території міста свідчить, що понад 85% від їх загальної кількості виникає у житловому
секторі. Найпоширенішою причиною їх виникнення є необережне поводження з вогнем (близько 45%), що
вказує на недостатній рівень організації масово-роз’яснювальної роботи з питань попередження пожеж.
Навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті здійснюється соціальними працівниками
територіального центру та управління соціального захисту населення спільно з посадовими особами
Миргородського районного відділу ГУ ДСНС (інструктажі з особами, які відносяться до «групи ризику»
(одинокі громадяни похилого віку, схильні до алкогольної залежності, неблагонадійні та благодійні сім’ї
тощо), але необхідно розробити програму проведення навчання.
По об’єктам освіти здійснені певні організаційні і практичні заходи щодо приведення цих об’єктів у
належний протипожежний стан, але у зв’язку з відсутністю достатніх коштів у міському бюджеті, повільно
усуваються недоліки капітального характеру.
Потребує поліпшення стан протипожежного водопостачання міста. На теперішній час на території міста
налічується 112 вуличних пожежних гідрантів та 18 об'єктових пожежних водойм. 20 вуличних гідрантів (що
складає 18%) – несправні.
Протягом року на території міста надзвичайних ситуацій не виникло.
Відділ реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
Основними завданнями відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань є:
- забезпечення державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
- організація збереження архівного фонду;
- забезпечення формування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр);
- здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців державними
реєстраторами, що входять до складу відділу;
- здійснення реєстраційних дій передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» ;
- організація формування та зберігання протягом встановленого законодавством строку державними
реєстраторами реєстраційних справ та подальшої передачі ними таких справ до архівної установи відповідно
до діючого законодавства;
- забезпечення проведення у встановленому законодавством порядку витребування (вилучення)
документів з реєстраційних справ;
- організація передачі відповідно до законодавства державними реєстраторами реєстраційних справ у
разі зміни місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи-підприємця;
- забезпечення формування державними реєстраторами витягів та виписок з Єдиного державного
реєстру.
У результаті виконання функцій відділу з січня по грудень 2017 року до місцевого бюджету надійшло
95716 грн., державними реєстраторами було проведено 2024 реєстраційні дії в тому числі :
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- державну реєстрацію 40 юридичних осіб ( 20 - м.Миргород, 20 - інші райони), 430 фізичних осібпідприємців (270- м.Миргород, 160 – інші райони);
- включення відомостей до Єдиного державного реєстру про фізичну особу-підприємця – 3, про
юридичну особу - 3;
- зареєстровано 203 зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи ( 108 - м.Миргород, 95 - інші райони);
- зареєстровано 367 змін до відомостей про фізичну особу-підприємця (257 - м.Миргород, 110 - інші
райони);
- проведено державну реєстрацію припинення 20 юридичних осіб
( 10 - м.Миргород, 10 - інші райони), та внесено до Єдиного державного реєстру 17 рішень про
припинення юридичної особи;
- внесено до Єдиного державного реєстру 5 записів про зміну складу ліквідаційної комісії;
- припинено підприємницьку діяльність 565 фізичних осіб-підприємців ( 342 - м. Миргород, 223 - інші
райони);
- внесено до Єдиного державного реєстру 4 записів про початок спрощеної процедури припинення
юридичних осіб;
- видано 367 витягів з Єдиного державного реєстру.
Відділ тісно співпрацює з Центром надання адміністративних послуг міської ради, оскільки документи
для проведення реєстраційних дій подаються заявниками через ЦНАП.
Впродовж 2017 року до відділу зверталися заявники з Миргородського, Великобагачанського,
Шишацького, Зіньківського та інших районів Полтавської області , жителі м.Миргорода, м. Полтави,
м.Лубни, м.Гадяч та інших міст Полтавської області, переселенці з Донецької та Луганської областей.
Відділ реєстрації місця проживання громадян
У травні 2016 року відділом була проведена відповідна робота щодо створення Реєстру територіальної
громади міста Миргорода. Станом на 01.01.2017 року у Реєстрі було зареєстровано 33542 особи, станом на
01.12.2017 р. - 35559осіб. Відбулося збільшення зареєстрованих осіб за рахунок реєстрації дітей – 2940 чол. у
порівнянні з кількістю громадян на момент створення Реєстру (32619 чол.).
До міського бюджету було зараховано 43299,0 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 102 картки реєстрації особи,
106 шт. адресних карток.
За період роботи відділу з 01.01.2017 р. до 21.12.2017 р.:
1. Проведено реєстраційних 4646 дій, в т.ч. зареєстровано місце проживання громадян – 2280 чол.;
зняття місця реєстрації проживання громадян – 2366 чол. ( в т.ч. по повідомленнях з інших міст – 487 чол.,
інформації ДМС щодо смерті громадянина – 535 чол.).
2. Підготовлено термінових довідок (додаток 13) по запитах установ – 2400 шт., в т.ч. на суди – 726 шт.,
ДМС – 1314 шт., ЦНАП – 340, виконавчу службу – 40 шт. та ін.
3. Направлено в інші міста повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання – 410 шт.
Щонеділі відділом надається звітність щодо зміни реєстрації місця проживання громадян до ДМС,
УПСЗН, щомісячно – до державного реєстру виборців, військкомату, до обласного управління статистики.
Відділом видається 12 видів довідок на різні потреби громадян, а саме: для отримання пільг, субсидій,
допомог, для нотаріуса (оформлення спадщини), для судів (на оформлення аліментів), постановки на облік на
отримання житла та інші.
Станом на 21.12.2017 р. видано 15,1 тис. довідок про зареєстрованих осіб, про склад сім'ї, для нотаріуса,
для постановки на чергу на отримання житла, оформлення пільг, допомог, пенсій, аліментів та ін. потреби (в
т.ч. на отримання субсидії по комунальних послугах по письмових запитах УПСЗН - 2,1 тис. шт., при
особистих зверненнях громадян – 3,2 тис. шт., всього 5,3 тис. шт.).
На виконання рішення виконавчого комітету від 9 серпня 2017 р. № 485 розроблений паспорт міської
інформаційної електронної бази даних реєстрації місця проживання громадян. Мета створення бази даних:
надання оперативної актуальної інформації відділом по письмових запитах визначеної форми. На даний час
база даних знаходиться в стадії опрацювання: здійснюється щоденна актуалізація, наповнення бази даних,
замовлення програмного забезпечення. За наявною інформацією на обліку на даний час знаходиться 36602
чол.
Державна реєстрація прав на нерухоме майно
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Станом на 1 грудня 2017 року працівниками відділу реєстрації прав на нерухоме майно прийнято та
опрацьовано 5423 заяви про державну реєстрацію права власності, інших речових прав, обтяжень та запити
про надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно, що на 836 заяв більше, ніж за 2016
рік.

КІЛЬКІСТЬ ЗАЯВ, ЯКІ НАДІЙШЛИ ДО ВІДДІЛУ
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Відділом проводилась реєстрація прав щодо нерухомого майна, яке розташоване в межах міста
Миргород та Миргородського району. Зважаючи на те, що відповідно до чинного законодавства, державна
реєстрація прав може проводитись незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах області,
працівниками відділу також розглядались заяви щодо реєстрації прав на нерухоме майно, розташоване на
території Лохвицького, Лубенського, Великобагачанського та Хорольського районів, а також міста Полтави.
Кошти адміністративного збору за державну реєстрацію прав стовідсотково зараховуються до місцевого
бюджету. Станом на 1 грудня сума адміністративного збору становить - 411 882 гривень та 15 200 гривень
сплати за проведення державної реєстрації за скороченими термінами.
За минулий рік станом на 1 грудня сума сплаченого адміністративного збору становила 365 218 гривень
та за скорочення термінів державної реєстрації - 13 790 гривень.
Також державними реєстраторами постійно проводиться робота по оформленню справ та впорядкуванню
їх в архіві, а також направлення оформлених справ до інших суб'єктів державної реєстрації.
Про підсумки роботи відділу споживчого ринку та підприємництва міської ради за 9 місяців 2017
року
Сфера обігу товарів і послуг
У 2017 року в місті діє 464 стаціонарних магазинів, 132 підприємства дрібнороздрібної мережі; 38
підприємств ресторанного господарства, 214 підприємств сфери послуг, 29 аптек та аптечних пунктів, 8
ветаптек, 4 магазини “Оптика”, 14 автозаправних станцій.
Протягом звітного періоду відкрито: 2 підприємства роздрібної торгівлі (магазин "Автозапчастини", вул.
Сорочинська, 137А), магазин "Залізні вироби", вул.Гоголя, 4/1.
4 підприємства ресторанного господарства:

кафе - їдальня "Чудова", вул. Гоголя, 102

кав'ярня "La Pause", вул. Незалежності,15А

кафетерій "Власна пекарня", вул. Гоголя, 139

кафе - їдальня "У бабусі", вул. Гоголя, 32
14

2 підприємства сфери послуг:

перукарня "Для всіх", вул. Гоголя, 84

студія краси, вул. Гоголя, 112
5 підприємств дрібнороздрібної торгівлі:

вул. Д. Апостола, 48-6 - кіоск (питна вода)

вул. Гоголя, 176 - кіоск (непродовольчі товари)

вул. Залізнична, 18 - павільйон (продовольчі товари)
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вул. Свидницького, 1-Б - павільйон (продовольчі товари)
вул. Свидницького, 1-Б - кіоск (питна вода)

Ще 9 павільйонів знаходяться у стадії встановлення відповідно рішень виконавчого комітету про
надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності.
Необхідно зазначити, що споживчий ринок міста в повному обсязі насичений об’єктами торгівлі,
ресторанного господарства та сфери послуг, тому ріст кількості торгових підприємств уповільнився. Відділ
постійно співпрацює з супермаркетами, продовольчими магазинами та центральним ринком по питанню
щодекадного моніторингу цін на продукти харчування першої необхідності,
Мережа підприємств побутового обслуговування включає практично весь орієнтовний перелік
обов’язкових видів послуг для надання у містах. Крім цього, у місті надаються послуги, не передбачені
обов’язковим переліком (наприклад, виготовлення ювелірних виробів). Наданням послуг населенню
займаються понад 200 суб'єктів господарювання, а саме: ательє по пошиттю та ремонту одягу – 7, майстерень
по ремонту взуття – 15, перукарень та косметичних кабінетів – 54, майстерень по ремонту автомобілів – 23,
майстерень по ремонту побутової техніки – 12, ювелірних майстерень – 7, майстерень по ремонту годинників
- 3, об'єктів фотопослуг, послуг ксерокопіювання та комп’ютерного друку, прокату речей, нарізки скла,
майстерень по ремонту та виготовленню металовиробів, ритуальних послуг, квартирних та туристичних
агентств, рекламних агентств, спортивно-оздоровчих центрів, ломбардів та інших – 93.
Розвиток підприємництва
В місті станом на 01.10. 2017 року число зареєстрованих фізичних осіб-підприємців складає – 1833,
юридичних осіб - 176.
У сфері малого підприємництва працює понад 4,0 тис. чоловік.
Переважний напрямок в підприємницькій діяльності міста займає торговельно-посередницька діяльність
та діяльність у сфері послуг.
В місті продовжує працювати Фонд підтримки підприємництва для надання фінансово-кредитної
допомоги малому бізнесу.
За період з 2004 року по 01.10.2017 року 16 представників малого бізнесу міста отримали фінансову
підтримку на загальну суму 341,0 тис. грн.
Протягом поточного року фінансова поворотна допомога Фондом підтримки підприємництва не
надавалась. Але до 01 жовтня кошти у сумі 55 тис. грн. буде повернено попередніми користувачами,
використаними на -придбання пароконвекторної хлібопечі для виготовлення дієтичних хлібобулочних
виробів та різноманітних страв та відкриття навчального курсу по наданню косметичних послуг.
Проблемні питання суб’єктів господарювання та громади міста розглядаються і вирішуються на
засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Протягом звітного періоду проведено 4
засідання Координаційної ради щодо питань легалізації найманих працівників, ставки єдиного податку для
платників 2-ї групи, обговорення якості надання суб'єктами господарювання квартирних послуг
Проведено спільне засідання круглого столу із представниками управління Держпродспоживслужби в
Полтавській області по питанню правових засад взаємодії підприємців з представниками органів державного
нагляду і контролю у сфері метрології, захисту прав споживачів та реклами.
16

Активно співпрацюємо із Проектом міжнародної технічної допомоги "Партнерство для розвитку міста"
(Проект Проміс). Створена робоча група для розробки Програми посилення конкурентоспроможності малого
та середнього підприємництва в м. Миргороді. Для надання конструктивних пропозицій підприємцями та
встановлення об'єктивної оцінки стану розвитку малого та середнього бізнесу в місті організовуємо
проведення фокус – груп. На даний час Програма знаходиться в процесі розробки.
10 представників м. Миргорода – майбутніх підприємців, зацікавлених у створенні власної справи та
діючих, яким не вистачає конкретних знань та інструментів ведення бізнесу, протягом березня - вересня
поточного року пройшли навчання в рамках проекту "Крок до підприємництва" за підтримки Міністерства
економічного розвитку та співробітництва Німеччини. Партнером проекту є Департамент економічного
розвитку Полтавської ОДА. У рамках даного проекту у одного із підприємців нашого міста є можливість
виграти грант у розмірі 500 тис. грн для розвитку власної справи.
Надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності
За 9 місяців 2017 року відділом підготовлено та прийнято 161 рішення виконавчого комітету, укладено
177 договорів на надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності.
За надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності за звітний
період до міського бюджету надійшло 520,7 тис. грн.
Із суб’єктами господарювання, які не здійснили у відведені терміни сплату за надання в оренду
окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності постійно проводиться робота по
недопущенню заборгованості та здійсненню своєчасної сплати.
Захист прав споживачів
Протягом звітного періоду до відділу споживчого ринку та підприємництва звернулися 118 осіб з
наступних питань:
 щодо якості товарів (мобільні телефони - 11, телевізори та електротовари побутового призначення –
20, непродовольчі товари - 12);
 щодо якості торгівельних послуг (встановлення вікон, дверей – 8, придбання товарів через інтернет –
магазини – 5, сервісне обслуговування – 37, житлово-комунальних – 4, неетична поведінка продавців – 13);
 щодо відсутності достовірної інформації на товари та послуги - 8;
Дієву допомогу одержали 86 скаржників, в т.ч. для 12 - повернули кошти, для 50 – проведено
гарантійний ремонт побутової техніки та мобільних телефонів, для 24 – здійснено обмін товару.
Найбільше скарг надійшло на:
 якість побутових електротоварів, мобільних телефонів придбаних у магазині "Ельдорадо" (ТЦ
Мир"), магазині "Фокстрот" (2-й поверх магазину "Сільпо");
 мобільних телефонів, придбаних у магазині "Алло" (керуючий Гришко П.Г.), магазині мережі МТС
"Юніком";
 якість встановлення вікон, дверей;
 якість взуття, одягу, придбаного в ТЦ "Мир", на центральному ринку.
Необхідно зазначити, що питання захисту прав споживачів вирішуються в якомога найкоротші терміни
безпосередньо із суб’єктами господарювання, протягом поточного року не було необхідності для звернення
до обласного управління Держпродспоживзахисту.
Виникають питання, особливо в літній період, щодо порушень режиму роботи об’єктів торгівлі,
здійснення стихійної торгівлі, найчастіше сезонною плодоовочевою продукцією. В цьому напрямку відділ
ефективно співпрацює з інспекцією з благоустрою. Суб'єктам господарювання, які намагаються здійснювати
торгівлю стихійно, пропонується оформити торгове місце, як оренду елементу благоустрою комунальної
власності До злісних порушників вживаються заходи, які передбачають спочатку попередження, потім
штрафи.
З метою вирішення питання захисту жителів міста від шкідливого впливу шуму створено робочу групу,
до складу якої ввійшли спеціалісти Миргородського міжрайонного відокремленого підрозділу лабораторних
досліджень "Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України", відділу державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби у м. Миргороді, інспекції з
благоустрою, відділу споживчого ринку та підприємництва міської ради, Миргородського відділу поліції.
У разі потреби проводиться комісійне проведення вимірювання шумів. Якщо приладом зафіксується
шумове перевантаження, порушників буде притягнуто до адміністративної відповідальності.
Відділ споживчого ринку та підприємництва буде й надалі постійно тримати на контролі питання
дотримання правил торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, культури та якості обслуговування
мешканців та гостей міста.
17

Земельні відносини на території міста Миргород у 2017 році
Прийняття рішень міської ради
До земельного відділу міської ради надійшло до розгляду 720 звернень щодо оформлення прав на
земельні ділянки, з яких 503 заяви надійшло від фізичних осіб та 217 – фізичні особи-підприємці, юридичні
особи. Усі звернення (заяви) розглянуті на засіданнях сесій міської ради та прийняті відповідні рішення.
Оформлення договорів оренди землі
Станом на 15.12.2017 року обліковується:
- 516 договорів оренди земельних ділянок, в тому числі 203 – укладені з юридичними особами, 233 –
укладені з фізичними особами-підприємцями та 80 договорів – укладені з громадянами (індивідуальне
землекористування).
- 60 договір врегулювання правовідносин
- 40 договорів сервітутного (обмеженого) використання по вбудованих приміщеннях.
За 11 місяців 2017 року до бюджету міста в рахунок оплати за використання земель комунальної
власності надійшло 16 579 481,69 грн., в тому числі від сплати за оренду земельних ділянок комунальної
власності від юридичних осіб – 10 444 338,83 грн., від фізичних осіб – 4 612 199,77 грн., за користування
земельними ділянками на підставі договорів врегулювання правовідносин – 1 149 150,67 грн., договорів
сервітутного (обмеженого) використання по вбудованих приміщеннях 373 792,42 грн. В цілому заплановані
показники щодо надходжень від сплати за землю виконані.
Продаж земельних ділянок та підготовка земельних торгів (аукціонів)
У 2017 році міською радою продано всього 7 земельних ділянок комунальної власності
несільськогосподарського призначення на загальній площі 2,8329 га.
З них за результатами земельних торгів (аукціонів) продано у власність 4 земельні ділянки, а саме:
площею 0,0300 га вул. Гоголя, 28-Б, площею 2,7207 га вул. Озерна, 22А, площею 0,0131 га вул. Гоголя, 153Б, площею 0,0013 га вул. Спартаківська, 15/27-Б.
Також, на земельних торгах були продані права оренди на 7 земельних ділянок загальною площею 1,7188
га.
Коштів до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок надійшло у сумі 5 356 766,80 грн., від
продажу прав на земельні ділянки в сумі 359 508,00 грн.
Протягом звітного періоду земельним відділом проведено організаційні роботи щодо підготовки 12
вільних земельних ділянок для продажу на земельних торгах. Право комунальної власності зареєстровано у
Державному земельному кадастрі та в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Перелік
земельних ділянок, продаж та набуття права оренди, яких здійснюється шляхом проведення земельних торгів
(аукціонів) постійно оновлюється відповідно до прийнятих рішень міської ради. Інформація про вільні
земельні ділянки розміщена на офіційному веб-сайті Миргородської міської ради.
Розгляд земельних спорів
Протягом 2017 року відбулось 17 засідань комісії по вирішенню земельних спорів та розглянуто 25
звернень громадян. У більшості випадків комісія рекомендувала сторонам земельних спорів вирішувати
земельні питання з дотриманням правил добросусідства та шляхом компромісів. Здебільшого громадяни
знаходили порозуміння та вдавалось вирішити земельний спір в порядку добросусідства, в деяких випадках
комісія рекомендувала вирішити спірні питання у судовому у порядку.
Претензійна та позовна робота з питань земельних відносин
Земельним відділом здійснювалась претензійна робота стосовно укладення договорів оренди земельних
ділянок та нарахування збитків за використання земельних ділянок комунальної власності без
правовстановлюючих документів. В результаті цього протягом 2017 року до бюджету міста надійшло 57,5
тис. грн. коштів від сплати збитків за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.
Наразі Миргородським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Головного
територіального управління юстиції у Полтавській області відкрито виконавче провадження, щодо стягнення
збитків з фізичної особи-підприємця (за використання земельних ділянок за адресою: вул. Воскресінська, 13А, м. Миргород, використання земель комунальної власності без договору оренди) в сумі 26498,79 грн.
Інвестиційна діяльність в сфері будівництва та стан виконання договірних зобов’язань по
залученню коштів забудовників на розвиток інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури
міста Миргорода за 11 місяців 2017р.
В 2017 році заключено договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста – 10 на суму
1701007,00 грн. Сплачено інвестицій протягом 2017 року – 3057593,09 грн.
Для порівняння, у 2016 році заключено 21договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста на
суму 2142858,50 грн. Сплачено інвестицій – 1326770,20 грн.
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Діаграма сплати пайової участі за 2016 та 2017 роки
3500
3000
2500
2000
2016

1500

2017

1000
500
0
тис. грн

За рахунок пайової участі забудовника ПП "Компанія "Надежда" забезпечено капітальний ремонт
водогону від перехрестя вулиць Гоголя-Козацька до перехрестя вулиць Гоголя–Миргородських Дивізій на
суму 173622,00 грн., який буде виконано ще до початку будівництва АЗК по вул. Миргородських Дивізій, 1Д.
Діяльність у сфері розміщення зовнішньої реклами
У 2017 році видано 63 дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що на 40 більше, ніж у 2016 році.
Надходження за тимчасове платне користування місцями для розміщення зовнішньої реклами в 2017
році становить – 324 701,76 грн., для порівняння в 2016 році надійшло – 408 576,00 грн.
Протягом 2017 року проводилась робота по впорядкуванню зовнішньої реклами у відповідності до вимог
містобудівної документації - Історико-архітектурного опорного плану м. Миргород.
Для залучення уваги до життєво важливих проблем суспільства та його моральних цінностей в місті
систематично розміщувалась соціальна реклама:
До Дня гідності та свободи
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"Рік Японії в Україні"

До Дня Незалежності
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Діаграма надходжень коштів від розміщення зовнішньої реклами у 2016-2017 роках
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Діяльність у сфері розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності.
В 2017 році встановлено 10 нових стаціонарних тимчасових споруд для здійснення підприємницької
діяльності (в 2016 році -19).
Всього на території Миргорода розміщено 182 стаціонарних тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності.
Житлова політика та будівництво.
В 2017 році в місті заплановано будівництво 15 нових об'єктів серед яких: два багатоквартирних
житлових будинки, комплекс з приймання зерна, Храм "Всіх Святих", АГЗП, торговельно-офісний центр з
пунктом діагностики автомобілів. Розвиток садибної забудови характеризується збільшенням кількості
виданих будівельних паспортів в 2017 році – 123 (в 2016 році- 103).
В 2017 році в місті введено в експлуатацію два багатоквартирних житлових будинки загальною площею
11916 кв.м. в порівнянні: 2016 році – 2 багатоквартирних житлових будинки загальною площею 2249,2 кв.м.
Садибної забудови введено в 2017 році - 4334 кв.м, в 2016 році – 4798 кв.м.
Діаграма розвитку житлового будівництва в 2016-2017 році
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Багатоквартирний житловий будинок забудовник ПП "Ангропродукт", вул.П.Мирного, 3

27 квартирний житловий будинок по вул.Харківка, 2, забудовник Бутько Є.С.
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90 квартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями відділу освіти та нежитловими
приміщеннями по вул.Сорочинська, 53, забудовник ТОВ "Лубнижитлобуд 2010"

Одним із здобутків минулого року є збільшення інвестицій в будівництво багатоквартирних житлових
будинків, ці проекти реалізовані за рахунок коштів забудовників- інвесторів та населення.
Робота архівного відділу
У 2017 році на державне зберігання надійшло 245 справ частини фонду Миргородської міської ради, 122
справи фонду Миргородського міського відділу земельних ресурсів Полтавського обласного управління
земельних ресурсів та 4 фонди (108 справ) ліквідованих установ. Документи пройшли науково-технічне
опрацювання, описи схвалені ЕПК Державного архіву Полтавської області, описи фондів ліквідованих
установ схвалені ЕК архівного відділу Миргородської міської ради.
За звітний період схвалено на ЕПК державного архіву Полтавської області описи на 566 од. зб.
управлінської документації ( 106 справ Управління ветеринарної медицини в м. Миргороді, 84 справи
фінансового управління Миргородської міської ради, 141 справа Миргородської об'єднаної державної
податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби, 85 справ управлінської документації
управління житлово – комунального господарства Миргородської міської ради, 150 справ управлінської
документації фонду комунального майна Миргородської міської ради) та на 211 справ з особового складу
вищеназваних установ.
Експертною комісією архівного відділу Миргородської міської ради схвалено описи з особового складу
4-х фондів ліквідованих установ, 3 положення про експертну комісію, 2 інструкції з діловодства та 8
номенклатур справ установ і організацій.
Працівниками архівного відділу було проведено 3 комплексних перевіряння стану діловодства,
організації експертної комісії та зберігання документів (відділ житлово – комунального господарства
Миргородської міської ради, відділ освіти Миргородської міської ради Миргородської, Миргородська
об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС) та 2 контрольних перевіряння (Миргородський художньо
– промислового коледж ім. М.В. Гоголя, спеціальний заклад – центр соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді Миргородської міської ради).
За 2017 рік в архівному відділі виконано 439 довідок соціально-правового характеру, 170 довідок
майнового характеру та 12 тематичних довідок. На особистому прийомі громадян начальником архівного
відділу розглянуто 198 звернень.
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Міський бюджет
За 11 місяців 2017 року, без врахування офіційних трансфертів, при запланованих надходженнях –
161686,9 тис. грн. бюджет отримав – 173616,8 тис. грн., план перевиконано на 11929,9 тис. грн. і виконання
становить 107,4 відсотка. В звітному періоді бюджет отримав доходів більше проти відповідного періоду
2016 року на 46156,7 тис. грн., або 136,2 відсотка.

Бюджет міста по фондах
за 11 місяців 2017 року (тис.грн.)

14214,1;
8%

159402,7;
92%
Загальний фонд

Спеціальний фонд

По загальному фонду, без урахування офіційних трансфертів, що характеризує виконання міського
бюджету по доходах надійшло – 159402,7 тис. грн. при плані – 149661,9 тис. грн., виконання становить 106,5
відсотка, понад план надійшло 9740,8 тис. грн. Це більше надходжень відповідного періоду минулого року на
40715,1 тис. грн., ріст складає 134,3 відсотка.
Надходження до загального фонду бюджету
за 11 місяців у 2016-2017 рр. (тис.грн.)

159402,7

118687,6

+ 40715,1
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Найбільші суми по загальному фонду бюджет міста за 11 місяців 2017 року отримав з наступних джерел
надходжень по:
- податку на доходи фізичних осіб –85232,0 тис. грн., або 53,5 %;
- платі за землю – 23956,7 тис. грн., або 15,0 %;
- єдиному податку – 18933,8 тис. грн., або 10,0 %;
- акцизному податку – 13465,9 тис. грн., або 8,4 % ;
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 8471,4 тис. грн., або 5,3 %.
Найбільшу питому вагу в доходах бюджету міста займає податок на доходи фізичних осіб – 53,5
відсотка. За 11 місяців 2017 року цього податку надійшло – 85232,0 тис. грн., що більше плану на 2941,2 тис.
грн., або 103,6 відсотка. Це більше надходжень проти відповідного періоду минулого року на 25698,8 тис.
грн.
За звітний період по платі за землю надійшло – 23956,7 тис. грн. при уточненому плані – 21880,0 тис.
грн., планові показники перевиконані на 2076,7 тис. грн. Виконання склало 109,5 відсотка. Це більше проти
11 місяців 2016 року на 2642,5 тис. грн., або 112,4 відсотка.
До спеціального фонду за 11 місяців 2017 року надійшло – 14214,1 тис. грн., що більше плану на 2189,1
тис. грн. і становить 118,2 відсотка. Найбільші суми по спеціальному фонду бюджет міста отримав: від
власних надходжень бюджетних установ – 5034,3 тис. грн. , від надходжень до бюджету розвитку – 8666,1
тис. грн. та кошти цільового фонду – 439,3 тис. грн.

Стурктура надходжень до спеціального фонду бюджету
за 11 місяців 2017 року (тис.грн.)
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За 11 місяців 2017 року до бюджету розвитку надійшло – 8666,1 тис. грн., а саме: кошти пайової участі у
розвитку інфраструктури – 3057,6 тис. грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення – 5505,6 тис. грн., кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського
призначення – 102,9 тис. грн.
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Структура надходжень до бюджету
розвитку за 11 місяців 2017 року (тис.грн.)
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Видаткова частина міського бюджету за 11 місяців 2017 року виконана в сумі 361 443,3 тис. грн., що
становить 92,1 відсотка до плану на 11 місяців 2017 року або 88,8 відсотка до уточненого річного плану.
Видатки загального фонду за 11 місяців 2017 року склали 301 365,4 тис. грн. або 94,3 відсотка до плану
за 11 місяців 2017 року з урахуванням змін, видатки спеціального фонду за 11 місяців 2017 року – 60 077,9
тис. грн., тобто 82,1 відсотка до уточненого плану відповідного періоду.
За 11 місяців 2017 року у міському бюджеті 83,4 відсотка займали видатки загального фонду, 16,6
відсотка – спеціального фонду.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 11 місяців 2017 року направлено 105 063,8 тис. грн., що
на 53,1 відсотка більше проти відповідного періоду 2016 року.
На харчування та медикаменти спрямовано 6 902,8 тис. грн., що більше проти відповідного періоду
минулого року на 29,6 відсотків.
У порівнянні з періодом 11 місяців 2016 року видатки на оплату за спожиті енергоносії зменшились на
18,7 відсотка і станом на 01 грудня 2017 року склали 7 385,6 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 2017 року перераховано 160 800,6 тис. грн., що
більше видатків за відповідний період попереднього року на 30,0 відсотків.
На капітальні видатки з бюджету міста станом на 01 грудня 2017 року виділено 55 556,6 тис. грн., що
більше проти відповідного періоду 2016 року на 27 784,2 тис. грн., ріст складає 100,0 відсотків.
Кошти були спрямовані на:
- будівництво та реконструкцію об’єктів міста – 13 192,1 тис. грн., в тому числі: 1 000,0 тис. грн. за
рахунок субвенції з обласного бюджету на реконструкцію мосту через річку Хорол. В звітному періоді на
реконструкцію мосту з місцевого бюджету було виділено 6 850,0 тис. грн. Освоєно коштів по даному об’єкту
з урахуванням субвенції з обласного бюджету за 11 місяців 2017 року на 77,2 відсотків;
- проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних
доріг загального користування – 10 949,8 тис. грн., в тому числі 500,0 тис. грн. за рахунок субвенції з
обласного бюджету на проведення капітального ремонту дороги по вул. Раскової;
- інші капітальні видатки на капітальний ремонт закладів бюджетної сфери, житлового фонду та
нежитлових приміщень, придбання основних засобів – 31 414,7 тис. грн., в тому числі 650,0 тис. грн. за
рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій, а саме: на капітальний ремонт будівлі ЗОШ №7.
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Однією з об’ємних галузей була і залишається галузь соціального захисту та соціального забезпечення
міста, яка займає у міському бюджеті 47,3 відсотка всіх видатків. За звітний період 2017 року використано
170 988,1 тис. грн. Видатки збільшено проти відповідного періоду 2016 року на 39 623,1 тис. грн., або на 30,2
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 дітейінвалідів.
На утримання установ освіти за 11 місяців 2017 року направлено 90 608,4 тис. грн., або 25,1 відсотка
загальної суми видатків, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету використано 27 348,7
тис. грн.
Видатки на житлово – комунальне господарство займають 4,1 відсотка видатків бюджету. За 11 місяців
2017 року на ЖКГ спрямовано 14 983,0 тис. грн., що на 1 448,2 тис. грн. або на 10,7 відсотка більше
відповідного періоду 2016 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 14 373,4 тис. грн., що становить 4,0 відсотка видатків місцевого бюджету.
На заклади культури за 11 місяців 2017 року спрямовано 10 815,8 тис. грн., що складає 3,0 відсотка всіх
видатків та більше від попереднього періоду на 4 276,9 тис. грн.
Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1,1 відсотка в загальній структурі видатків або 3 960,3 тис.
грн. З міського бюджету виділяються кошти на проведення заходів по фізичній культурі і спорту, центру
здоров’я «Спорт для всіх», на утримання ДЮСШ, на фінансову підтримку громадської організації
фізкультурно – спортивної спрямованості - ФСТ ”Україна”.
Інші видатки міського бюджету за 11 місяців 2017 року освоєно в сумі 31 208,4 тис. грн., з яких: 14,0
відсотків (4 304,5 тис. грн.) складають міжбюджетні трансферти; 21,4 відсотка (6 686,2 тис. грн.) складають
внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання; 5,2 відсотка – інші видатки, спрямовані на
забезпечення витрат не віднесених до основних груп.
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Соціальний захист населення
Реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин
Впродовж поточного 2017 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати у місті в
порівнянні до 1 січня 2017 року зменшилася на 479,2 тис. грн. та станом на 1 грудня 2017 року становила
3004,2 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 одне віднесене до економічно-активних
підприємств (Державний Миргородський гренажний завод).
З метою забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного
одержання винагороди за працю управлінням 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.
Велика увага приділялась управлінням роботі по обслуговуванню інвалідів, ветеранів війни та праці,
особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, учасникам антитерористичної операції.
Станом на 01.12.2017 р. на обліку в управлінні перебуває 2716 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 2017 році 11 інвалідам та 12 малозабезпеченим пенсіонерам було
виплачено матеріальну одноразову допомогу в сумі 14956 тис. грн.
У 2017 році у санаторно-курортних закладах оздоровлено 23 інваліда та ветерана війни. Грошова
компенсація замість санаторно – курортного лікування виплачена 29 інвалідам. У 2017 році видано 503
направлення на забезпечення протезно – ортопедичними виробами. (у 2016 році – 348 од.) За медичними
показниками інваліди забезпечені 24 одиницями технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі 11
кріслами колісними (у 2016 році – 87 один, в тому числі 15 кріслами колісними).
Питання щодо організації оздоровлення громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1
категорії перебуває на постійному контролі в управлінні. У 2017 році відповідно до поданих заяв,
оздоровлено 29 осіб даної категорії ( у 2016 році – 28 осіб).
Також у 2017 році за рахунок коштів міського бюджету:
- 10 особам (в тому числі 4 учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1 кат.) надана матеріальна допомога на
проведення ремонту власних житлових будинків і квартир на суму 100,0 тис. грн;
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- забезпечено безоплатне (пільгове) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на суму 100,0 тис. грн.;
- виплачено разову адресну грошову допомогу 194 учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС на суму 86,8 тис. грн.
Пріоритетним напрямком соціального захисту населення міста визначено надання соціальної підтримки
учасникам АТО та членам їх сімей.
На реалізацію даного напрямку рішенням 19 сесії Миргородської міської ради 7 скликання від 22 грудня
2017р. № 24 затверджена Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО на 2017 рік, на
реалізацію заходів якої з міського бюджету спрямовано 903,5 тис. грн., зокрема: виплачено одноразову
грошову допомогу 1 пораненим учаснику АТО на суму 5,0 тис. грн.; виплачено щорічну грошову допомогу 8
членам сімей загиблих учасників АТО на суму 39,999 тис. грн.; виплачено одноразову грошову допомогу 75
сім’ям учасників АТО для вирішення соціально-побутових питань та у зв’язку із скрутними життєвими
обставинами на суму 75,0 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 599,5 тис. грн., проведено організаційні заходи з
поховання загиблого у грудні 2017р. учасника АТО на суму 40,0 тис. грн.
Миргородською міською радою прийнято рішення про надання 45 учасникам АТО дозволів на розробку
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд та 2 учасникам АТО надано дозволи на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення садівництва.
В 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 7 учасників АТО та пройшли професійну адаптацію за
спеціальністю водія 3 учасника АТО.
За кошти, виділені з обласного бюджету у 2017 році оздоровлено у санаторіях «Миргород» та «Полтава»
6 членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.
Упродовж 2017 року в управлінні соціального захисту населення продовжувалась робота по наповненню
бази Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
Так, станом на 1 грудня 2017 року сформована електронна та паперова база даних, яка налічує 12712
пільговиків, в тому числі учасників АТО - 462 особи (УБД- 456, інв.війни-5, уч.війни-1).
Щомісяця пільгами з оплати комунальних послуг користується 2866 пільговиків та членів їх сімей.
Підприємствами у 2017 році надано пільг:
1) на житлово-комунальні послуги - на суму 8 553,8 тис. грн.;
2) на автомобільний проїзд – на суму 1053,6 тис.грн.;
3) на проїзд у приміському залізничному транспорті – на суму 270,0 тис. грн.;
4) на послуги зв’язку – 172,712 тис. грн.
Всього у 2017 році профінансовано пільг за рахунок субвенції з Державного бюджету на суму – 9 527,1
тис. грн. (в т. ч. погашена заборгованість минулих років на суму 2 558,2 тис. грн.).
За рахунок коштів обласного бюджету було відшкодовано вартість ритуальних послуг на поховання 10
осіб в сумі 14,3 тис.грн (в тому числі 4 учасників бойових дій, 6-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 соціального захисту населення за 2017 рік склала 40 258,150 тис.
грн., що на 5,8 % більше ніж за 2016 рік (37 887,08 тис. грн.).
Призначення допомоги проводиться за Єдиною технологією прийому громадян, які звертаються за
призначенням усіх видів соціальної допомоги.
З питань призначення та виплати допомог, субсидій, компенсацій відвідувачі звертаються в сектор
прийому громадян з одним пакетом документів, прийом в якому проводиться щоденно без обідньої перерви,
а у дні збільшення відвідувачів – з подовженим робочим днем. Заявникам надана можливість попереднього
запису на прийом.
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» за 2017 рік
було виплачено допомогу 368 сім’ям на загальну суму 9121,92 тис. грн. (350/8355,23 тис. грн. за 2016р.), що
на 5,1% більше, ніж за 2016 рік, сума виплаченої допомоги зросла на 8,4%
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1718 сім’ям виплачена державна допомога сім’ям з дітьми на суму 22396,49 тис. грн., (за 2016р. – 1726
сім’ям/ 22199,35 тис. грн.), що залишається на рівні минулого року, з них:
-допомогу по вагітності та пологах виплачено 145 особам на суму 298,12 тис. грн.;
-допомогу при народженні дитини виплачено 1207 заявникам на суму 15647,03 тис. грн.;
-допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням отримали 26 опікунів на суму 1068,84
тис. грн.;
-допомогу на дітей одиноким матерям виплачено 581 жінці на суму 5340,08 тис. грн.
На обліку в управлінні станом на 01.12.2017 року перебуває 471 інвалідів з дитинства, в тому числі 204
дітей-інвалідів, які отримали державну соціальну допомогу на суму 8004,15 тис. грн
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
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Протягом 2017 року управлінням надано допомогу 27 особам (дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не відоме) на суму 121,46 тис.
грн.
Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове
забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ям за принципом «гроші ходять за дитиною» відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №81 виплачена 5 прийомним батькам на суму 226,29 тис.
грн.
Компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги отримували 12 осіб на суму 26,70 тис. грн.
Щомісячну допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок
психічного розладу у 2017 році отримало 41 особа.
Щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг отримує 216 сімей.
Пріоритетним напрямком в роботі управління залишається виконання програми призначення житлових
субсидій за спрощеним порядком.
З початку року субсидією на житлово - комунальні послуги скористалося 11393 сім’ї в сумі 95 608,5 тис.
грн. (10718 сімей / 87 025,0 тис. грн. за 2016р.). Кількість одержувачів зросла на 6,2%, а розмір одержаних
субсидій на 9,9%.
Станом на 01.12.2017р середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги склав 1800,0 грн. проти
2146,0 грн. у минулому році.
Cубсидії на житлово-комунальні послуги

95608,5

87028

Сума, тис.грн

Кількість, сімей

11392

10718
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Особливе значення для забезпечення виваженої політики соціального захисту відіграє Програма
соціального захисту населення м. Миргорода, обсяги фінансування якої у 2017 році становили 3 151 496,0
тис. грн., що значно підвищило якість життя незаможних верств населення. За минулий рік виплачено:
одноразової адресної матеріальної допомоги 579 громадянам на загальну суму 672,4 тис. грн.; одноразової
допомоги при народженні дитини - 109 жінкам на суму 33,9 тис. грн.; допомоги на поховання 17 особам на
суму 17,0 тис. грн.
Працевлаштування
Послугами служби зайнятості за 11 місяців 2017 року скористались 2593 особи, статус безробітного
отримало 1305 громадянин, з них 462 осіб - молодь до 35 років.
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями за 11 місяців 2017 року становила 3061 (більше порівняно з
відповідним періодом минулого року на 358 вакансій).
Рівень укомплектування вакансій склав 95,3 %.
1305 осіб з початку року охоплено профорієнтаційними послугами, що мали статус безробітного.
За сприяння державної служби зайнятості за 11 місяців 2017 році:
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- отримали роботу - 1842 особа (на 207 осіб більше порівняно з відповідним періодом минулого року);
- працевлаштовано шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації
підприємницької діяльності –2 безробітних;
- шляхом компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного соціального на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування працевлаштовано 2 особи;
- у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 210 безробітних.
За направленням служби зайнятості за 11 місяців 2017 року пройшли професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації 124 зареєстрованих безробітних.
Після закінчення професійного навчання працевлаштовано 96,4 % безробітних.
З початку року охоплено профорієнтаційними послугами 1305 осіб, що мали статус безробітного.
Впродовж 11 місяців 2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 57 осіб з інвалідністю, що на 16
осіб менше у порівнянні з минулим роком. Працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 28 безробітних
з числа інвалідів.
Впродовж звітного періоду проходили професійне навчання 3 безробітних з числа осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
З безробітними також проводиться профінформаційна та профорієнтаційна робота шляхом проведення
семінарів, ярмарок та міні-ярмарок вакансій.
Виконання Програми зайнятості м. Миргорода

Показники
1.Чисельність безробітних, які отримали послуги служби
зайнятості
2.Чисельність працевлаштованих осіб, всього
2.1. шляхом компенсації роботодавцям витрат у розмірі
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
2.2. шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю
для організації безробітними підприємницької діяльності
3.Чисельність безробітних громадян, які проходили
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації
4.Чисельність громадян, які брали участь у громадських
роботах та інших роботах тимчасового характеру, всього
5.Чисельність осіб старше 45 років, які одержали ваучер
6.Чисельність осіб, яким надано індивідуальні та групові
консультації з питань організації та провадження
підприємницької діяльності
7.Чисельність інвалідів, що отримали послуги служби
зайнятості
7.1 з них працевлаштовані за сприяння служби зайнятості
7.2 залучені до участі у громадських та інших роботах
тимчасового характеру
7.3 проходили професійне навчання
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Проводиться робота щодо сприяння працевлаштуванню громадян з числа учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей.
Впродовж 11 місяців 2016 року працевлаштовано 45 осіб з числа учасників антитерористичної операції, з
них 1 особу працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації власної
справи. В роботах тимчасового характеру брала участь 13 осіб.
Для прискорення працевлаштування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
організовується професійне навчання під замовлення роботодавців за професіями, спеціальностями та
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напрямками підвищення кваліфікації, які користуються попитом на ринку праці, впродовж 11 місяців 2016
року направлено на профнавчання 7 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 2382 особи.
► Відділенням денного перебування станом на 01.12.17 р. надано послуг - 1544 особам.
В Університеті третього віку навчання проходить на 2 факультетах: літературно –мистецькому навчається 42 особи, здорового способу життя – 29 осіб.
Станом на 01.12.2017 року проведено 78 заходів (лекції, заняття з плетіння гачком, культурно – масові
заходи з нагоди визначних дат, тощо) .
► У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання станом на
01.12.2017 році проживало 18 людей похилого віку, з них: інвалідів – 3 особи, ветеранів війни – 6 осіб.
► Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги станом на 01.12.
2017 року надано послуг 786 особам (2588 послуг). 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.
Станом на 01.12.2017 року на обліку перебуває 3 особи, яким надавалися такі соціальні послуги:
представництво інтересів, соціальна адаптація. Також надано матеріальної допомоги 1особі без постійного
місця проживання на суму 1 тис. грн.
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. Станом на 01.12.2017 року послугами пункту прокату скористалося 81 особа.
Послугами «соціального таксі» станом на 01.12.2017 року скористалося 28 осіб та надано 139 послуг. Від
надання платних послуг відділенням надійшло 11 тис. 937 грн. При терцентрі діє «Університет третього
віку».
Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Миргорода
Станом на 11.12.2017 рік надано реабілітаційних послуг 144 дітям-інвалідам, з них: м. Миргород – 83
дитини, з яких 5 дітей групи ризику; Миргородський район – 12 дітей, з яких 2 дитини групи ризику;
Великобагачанський район – 12 дітей; Білоцерківська об’єднана територіальна громада - 10 дітей;
Шишацький район - 10 дітей; Шишацька селищна рада - 17 дітей.

Надано реабілітаційних послуг дітям-інвалідам у
2017 році (осіб)
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Із тимчасово окупованих територій України пройшли реабілітацію 2 дітей з них: 2 дитини ДЦП.
На фінансування Центру у 2017 році затверджено коштів 1230,7 тис. грн., у тому числі: міжбюджетні
трансферти Миргородського району 102,7 тис. грн., Великобагачанської районної ради 50,0 тис. грн.,
Білоцерківської об’єднаної територіальної громади - 40,0 тис. грн., Шишацької районної ради - 15,0 тис. грн.,
Шишацької селищної ради - 60,0 тис. грн.
За рахунок коштів з міського бюджету на придбання путівок на відновне лікування дітей по «Програмі
соціального захисту населення на 2017 рік» було виділено 54,3 тис. грн.
За ці кошти пройшли лікування у Міжнародній клініці відновного лікування м. Трускавець п’ятеро дітей.
За іншими джерелами власних надходжень установи від отриманих благодійних внесків доходи склали
17,8 тис. грн., з них: 16,8 тис. грн. у натуральній формі, 1,0 тис грн. у грошовій формі.
За звітний період надійшли кошти з бюджету розвитку по спеціальному фонду у сумі 28,6 тис. грн. на
зміцнення матеріально технічної бази (придбання пилососу, ноутбука, стола - парти).
З міського бюджету по проекту «Громадські ініціативи» по спеціальному фонду надійшли кошти на
придбання гойдалки у сумі 9,8 тис. грн.
Охорона здоров’я
Виконавчим комітетом Миргородської міської ради контролюються питання впровадження реформи
охорони здоров’я як первинної, так і вторинної ланок, визначаються пріоритетні напрямки для додаткового
фінансування медичної галузі з міського бюджету. Ці питання постійно узгоджуються з головними лікарями
закладів охорони здоров’я, що надають медичні послуги населенню міста, а також із районною радою,
оскільки фінансування цих закладів здійснюється через районний бюджет. Міська рада у 2017 році передала
районній раді трансферти на фінансування закладів охорони здоров’я що надають медичні послуги жителям
міста в сумі 28 546 300 грн.
На виконання заходів програми «Здоров’я жителів міста Миргород» у 2017 році виділено із міського
бюджету 2 098 700 грн., а саме: для придбання комп’ютерної техніки Центру первинної медико – санітарної
допомоги міською радою виділено 199 000грн., пологовому відділенню закуплено кардіодефібрилятор монітор (85000грн.), 315 700грн. виділено на закупівлю препаратів інсуліну міським жителям. З метою
покращення умов перебування породіль та вагітних в пологовому відділенні Миргородської ЦРЛ міська рада
надала цільову субвенцію районній раді на суму 1 499 000грн.
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Для центру екстреної медицини та медицини катастроф м. Миргород закуплено кондиціонер у кабінет,
де зберігаються ліки.
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Головним напрямком діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є реалізація
державної політики щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, відновлення якості їх життєдіяльності,
сприяння задоволенню соціальних потреб. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді опікується
сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах. Протягом 2017 року на обліку перебувала 81 сім’я,
де виховується 126 дітей. Під соціальним супроводом центру перебувало 20 сімей, де виховується 35 дітей;
усім членам родин надається комплекс соціальних послуг. За звітній період клієнтами центру стали 724 сім’ї,
в яких виховується 593 дитини.
Одним із пріоритетних напрямків роботи центру є пошук та підбір кандидатів у прийомні батьки та
батьки-вихователі, соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. На даний час
під супроводом центру перебуває 4 прийомних сім’ї, в яких виховується 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Спеціалістами центру проводяться інспектування сімей з дітьми, яким призначена державна соціальна
допомога, на предмет цільового використання коштів. За звітний період проінспектовано 157 сімей та
складено відповідні акти обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Фактів нецільового використання
коштів не виявлено, державна соціальна допомога використовується за призначенням.
На виконання Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2017 рік центром проводиться
робота по оформленню та видачі одноразової матеріальної допомоги сім’ям при народженні дитини. За
звітний період таку допомогу отримали 138 сімей.
На виконання Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді м. Миргорода центром проведено
благодійні і вітальні акції та профілактичні заходи. За звітний період проведено - 41 захід до участі в яких
залучено 838 осіб із числа учнівської Проведено оплачувані громадські роботи для учнівської та студентської
молоді. Перевага при працевлаштуванні надавалася дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей та сімей
внутрішньо переміщених осіб, а також дітям із числа сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.
Учнівська та студентська молодь на оплачуваних громадських роботах була задіяна в комунальній сфері, де
виконувала роботи по благоустрою та впорядкуванню міста. На фінансування оплачуваних громадських
робіт використано із місцевого бюджету 25000 грн.
Вже десятий рік поспіль, напередодні Великодня центром соціальних служб для сім’ї та молоді
проведено вітальний захід для дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Цього року
свято відвідало 75 дітей.
Вперше цього року до Дня захисту дітей центром спільно з Ротарі клубом м. Миргород проведено
конкурс дитячого малюнка «Моє щасливе дитинство». До початку нового навчального року проведено
благодійну вітальну акцію для 45 дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.
У рамках співпраці центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з Полтавською обласною
благодійною організацією «Спілка Самаритян» та громадською організацією «Мартін клуб» м.Дніпро
отримано 5 траншів благодійної допомоги, яку передано сім’ям з дітьми, що знаходяться в складних
життєвих обставинах.
У рамках проектів Challenge TB, PATH, Комплексний підхід до подолання епідемії ВІЛ/СНІД за
підтримки ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» та
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом на базі центру соціальних служб надаються відповідні соціальні
послуги. За звітний період надано відповідні соціальні послуги 82 споживачам ін’єкційних наркотиків, 45
хворим на Віл-інфекцію, 2 хворим на мультиризестентний туберкульоз, 12 хворим на туберкульоз.
На виконання обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення
області на 2013 – 2020 роки та відповідно до порядку оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни, з
числа учасників антитерористичної операції оздоровлено 7 осіб (виділено з обласного бюджету 71500грн.
освоєно - 64890грн.).
Також на виконання Порядку проведення санаторно–курортного оздоровлення членів сімей загиблих
ветеранів війни, воїнів – інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва,
контузій, одержаних під час участі у Революції Гідності та учасників – добровольців антитерористичної
операції було оздоровлено дружину загиблого воїна – інтернаціоналіста (1 путівка), освоєно – 9288 грн.
У рамках співпраці з німецькою благодійною організацією отримано 2 транші благодійної допомоги , яку
передано сім`ям учасників АТО. Колектив центру на волонтерських засадах продовжує роботу по збору та
передачі допомоги для учасників антитерористичної операції.
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Відповідно до Меморандуму про співпрацю з Всеукраїнським об’єднанням учасників АТО «Україці разом!» проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота про можливість отримання «Соціальної картки
учасника антитерористичної операції».
Враховуючи суспільну значимість тимчасового працевлаштування внутрішньо перемішених осіб у
рамках виконання партнерської Грантової угоди № 2015/358-673 з реалізації Проекту Європейського Союзу
«Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб» для безробітних з коштів Фонду ЗДССУВБ було
працевлаштовано 5 вимушено переміщених осіб на посади фахівців із соціальної роботи центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді для реалізації вищевказаного проекту використано кошти в сумі 74 447
гривень
Фахівці, які надають допомогу ВПО, постійно підвищують свій професійний рівень, приймають участь у
семінарах, тренінгах, обмінюються досвідом та здобувають нових знань для зміцнення єднання і
згуртованості в громаді міста
Прийняли участь у міжнародній конференції «Креативні методи профілактики торгівлі людьми» за
підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні. Основною метою заходу є створення
міжнародного майданчику для обміну досвідом та поширення кращих практик, напрацьованих громадськими
організаціями Молдови, Румунії та Німеччини з профілактики торгівлі людьми, а також визначення шляхів
міжнародної співпраці між організаціями України, Молдови та Румунії, та внутрішньої української співпраці
між учасниками конференції шляхом розробки сумісних активностей.
У рамках проекту, спрямованого на забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб, який реалізується
за підтримки посольства США в Україні, було проведено семінари на тему «Знай свої права» та «Ефективне
працевлаштування: перші кроки».
Центром соціальних служб для сім’ї та молоді міської ради спільно з громадською організацією «За нами
майбутнє» було розроблено проект «Працевлаштування та розвиток трудових ресурсів осіб, що опинилися в
складних життєвих обставинах» який реалізовано в період з травня по листопад 2017 року.

Даний проект переміг на конкурсі, що проводився Корпусом Миру США та отримав грантову підтримку
в рамках проекту ПЕПФАР, який реалізується за ініціативи президента США. Вищевказаний проект
забезпечує комплексний підхід до соціальної реабілітації вразливих категорій населення шляхом проведення
профорієнтаційних інтерактивних тренінгів, та створення соціального підприємства для працевлаштування
осіб з числа СЖО. Серія тренінгів була спрямована на надання психологічної та інформаційної підтримки
учасників, підвищення їх мотивації до працевлаштування, подоланні бар'єрів. В той же час створення
36

соціального підприємства дає реальну можливість для надання робочих місць, що в свою чергу дозволить
зберегти достатню соціальну активність серед цих осіб, подолати проблему психологічної адаптації,
підвищити відчуття власної значимості і працювати з користю для себе та громади. Для реалізації
вищевказаного проекту використано кошти в сумі 612 933 гривень.
Комплексна модель допомоги ВПО на прикладі Єдиного центру допомоги ВПО міста Миргород визнана
кращою та рекомендована Мінсоцполітики для впровадження в містах населенням до 50 тисяч жителів.
Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді залучено 2 160 620 гривень грантових коштів.
Робота служби у справах дітей
Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
На первинному обліку - 40 дітей (15 дітей-сиріт та 25 дітей, позбавлених батьківського піклування), 14 з
яких проживають поза межами м.Миргорода.
Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
29 дітей охоплені сімейними формами виховання (опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки
сімейного типу). У 2017 році статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, надано
11-тьом дітям, 2 з яких були влаштовані під опіку, піклування, 8 – в дитячі будинки сімейного типу, 1 дитина
усиновлена, лише 2 дитини залишаються в інтернатному закладі.
Прийомні сім'ї
Станом на кінець 2017 року на території міста функціонували 4 прийомних сімей, в яких виховувались 5
дітей.
Виконання міської програми «Соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, на 2017 рік» та програми «Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 рр.»
Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримали канцелярське приладдя до нового
навчального року. 5 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влітку мали змогу
оздоровитися на базі ПРАТ ЛОЗ «Миргородкурорт». Проведені заходи до Дня захисту прав дитини та до
Новорічних свят зі святковою програмою і врученням солодких подарунків, екскурсійні поїздки.
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Станом на кінець 2017 року на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, перебували
1 дитина, позбавлена батьківського піклування, та 17 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування. Відповідно до програми «Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 рр.» дві особи з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, проживали в гуртожитку Миргородського державного художньопромислового коледжу імені М.В.Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія
Кондратюка.
Запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, профілактика правопорушень серед
неповнолітніх
Протягом 2017 року на обліку служби перебували 15 дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах. За поданням служби на деяких батьків були складені адміністративні протоколи за невиконання
батьківських обов’язків.
З метою виявлення бездоглядних дітей та таких, що займаються бродяжництвом, проведені 20 рейдів
«Жебрак», «Діти вулиці», «Вокзал», та інші. Діти, які б бродяжили, жебракували, порушували громадський
порядок, не виявлені.
За звітний період здійснені 92 інспектування, складені відповідні акти обстеження соціально-побутових
умов проживання неповнолітніх дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
У вересні 2017 року проведений профілактичний захід «Урок», під час якого дітей, які б не приступили
до навчання без поважних причин не виявлено.
Соціальний захист прав та інтересів дітей
Протягом 2017 року службою у справах дітей підготовлена та направлена до суду 1 позовна заява про
позбавлення батьків батьківських прав.
У 2017 році працівники служби у справах дітей брали участь у якості представників під час розгляду 23
цивільних та 3 кримінальних справ стосовно дітей.
За 2017 рік проведені 21 засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті, на
яких розглянуті 83 питання. Зокрема, питання участі у вихованні дитини – 8 заяв; питання надання висновків
про доцільність позбавлення батьківських прав – 15; невиконання батьками батьківських обов’язків – 3,
питання захисту житлових та майнових прав дітей – 28, призначення опікуна, піклувальника над дітьми – 1,
визначення місця проживання дитини – 1, та інші.
Протягом 2017 року згідно з журналом обліку особистого прийому громадян до служби у справах дітей
звернувся 78 громадян з питань захисту соціально-правових інтересів дітей. Усі звернення громадян
опрацьовані та вирішені відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».
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Робота відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту
Угода мерів та План дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР). Миргород підписав Угоду мерів
2012 року та розробив і затвердив План дій зі сталого енергетичного розвитку у 2013 році. Цим документом
передбачено зниження викидів СО2 на 20% до 2020р. Протягом 2017 р. Миргород продовжував виконувати
заходи, спрямовані на досягнення цієї мети. Сюди входять як енергоефективні заходи при капітальних
ремонтах та реконструкціях, так і освітньо-інформаційні заходи із залучення експертів різного рівня.
Проміжний звіт з виконання ПДСЕР затверджено сесійно та підготовлено для подання на Європейську
Комісію.
Семінар з підготовки звіту по ПДСЕР

Відділом муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту проводиться щоденний моніторинг
даних щодо споживання енергоресурсів у 29 бюджетних установах, які вносяться до автоматизованої
системи енергомоніторингу "ІСЕ". Споживання енергоресурсів та води бюджетними установами
м.Миргорода здійснювалось в межах затверджених лімітів.
Регіональним енергетичним агентством м. Каунас Литовської республіки розроблено енергоаудит
бюджетної будівлі ДНЗ № 11 "Теремок". Документація, що передбачає термомодернізацію приміщення,
виконана безкоштовно у рамках Литовсько-української програми "Енергоаудит у містах України".
Співпраця з корпорацією НЕФКО: спільно з ОКВПТГ "Миргородтеплоенерго" впроваджується Проект
“Модернізація теплового району “Авіамістечко” в м. Миргород Полтавської області”, в рамках програми
DemoUkrainaDH. Буде модернізовано котельню по вул. Багачанська, 104 А, замінено трубопроводи із
використанням попередньо ізольованих труб та встановлення індивідуальних теплових пунктів у 17
житлових будинках. Вартість проекту 882 тис. євро, з них: 300 тис. євро – грант НЕФКО, 448 тис. євро –
кредит НЕФКО, 134 тис. євро – кошти міського бюджету. Підписано кредитний, грантовий договори та
договір про надання місцевої гарантії по Проекту “Модернізація теплового району “Авіамістечко” в м.
Миргород Полтавської області”, в рамках програми DemoUkrainaDH. У 2017 році по проекту “Модернізація
теплового району “Авіамістечко” в м. Миргород Полтавської області” проведено тендерні процедури на
визначення підрядників, визначено переможців тендерів, проведено топозйомку місцевості, виготовлено
проектно-кошторисну документацію. На виготовлення документації освоєно 535,767 тис.грн. коштів
міського бюджету в 2017 році. Реалізація технічної складової проекту заплановано на міжопалювальний
сезон 2018 року.
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У квітні завершено швейцарсько-український проект DESPRO "Підтримка децентралізації в Україні".
Проект передбачає будівництво нового водогону та заміну зношених і аварійних водогонів на 12 вулицях
міста (Єрківська, В.Василевської, Міжболотна, Стаднянська, Козацька, Петрівська, Красносільська, Ламана,
Колгоспна, провулок Заводський, замінено зношені та аварійні мережі водопостачання по вулицях
Котляревського та Почапці). Проект передбачав проведення води соціально незахищеним абонентам
ОКВПВКГ "Миргородводоканал", котрі до того були абонентами-користувачами вуличних колонок. Вартість
реалізованих робіт - 4,72 млн. грн., з них 1,8 млн. грн. грант DESPRO, 2,5 млн. грн. - кошти з міського
бюджету, 0,15 млн. грн. - внесок мешканців, 0,27 млн. грн. - кошти підприємства.

Миргород із Проектом "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті
Миргород (MO.GE.DI.CO)" виграв конкурс Європейського Союзу та обраний Європейською Комісією до
реалізації. Проект відповідає Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Миргорода. Метою проекту є
проведення комплексної модернізації теплового району міста з участю відновлюваних джерел енергії,
зменшення споживання енергії та викидів СО2. Заплановано модернізацію котельні по вул. Прорізна 4А з
використанням відновлюваних джерел енергії, монтаж попередньо ізольованих труб мереж теплопостачання,
модернізацію будівлі ДНЗ №10, покращення енергоменеджменту міста, інформаційну кампанія серед
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мешканців міста, встановлення автоматичної системи онлайн моніторингу. Загальна вартість – 1 019 523
євро, з них кошти міського бюджету – 256 673 євро (25,18%), грант від ЄС – 762 850 євро (74,82%).
Реалізація проекту запланована на 36 місяців протягом періоду 2018-2021рр. 26 грудня 2017 року
Європейською Комісією підписано Грантовий Контракт.
Застаріле обладнання, що буде демонтоване

Завершено співпрацю ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ». 2017 року сім
ОСББ отримали кошти на ремонти будинків, загальна вартість робіт – 1 271 тис. грн., з них грантові кошти –
1 189 тис. грн, 33 тис. грн. – кошти міста, 49 тис. грн. – кошти ОСББ. Експертами проекту за рік проведено 12
семінарів та тренінгів, надано 59 групових та безліч індивідуальних консультацій.
Мапа учасників проекту
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Теплообмінник, встановлений за проектом в ОСББ "Старосвітська,3"

Заміна вікон на енергоефективні в ОСББ "Мирний, 22"

Завершено проект "Розумна зупинка – мобільна громада", за яким встановлено GPS-трекери на весь
маршрутний транспорт міста (36 шт.), розроблено додаток на смартфони для відстеження он-лайн руху
громадського транспорту, вкладка доступна також на сайті міста, встановлено два павільйони зупинок:
"Залізничний вокзал", оскільки саме ця зупинка зустрічає гостей міста, та "Лакомка", оскільки на цій зупинці
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найбільший пасажиропотік. На зупинках разом із павільйонами встановлено табло прогнозування часу
прибуття транспорту, підземні сміттєві баки, USB підзарядку для гаджетів, вільний Wi-Fi, камери відео
нагляду та рекламні сіті-лайти. Окремо на чотирьох зупинках "ЗОШ №3" вул. Гоголя (р-н №6); "Курорт
"Миргород" вул. Гоголя (р-н № 112); "Центр" вул. Гоголя (р-н № 147); "Лікарня" вул. Гоголя (р-н № 181/1)
встановлено табло прогнозування часу прибуття з підзарядкою для гаджетів, вільним Wi-Fi та камерами
відео нагляду. На зекономлені кошти додатково встановлено чотири камери відео-нагляду на інших
зупинках. Загальна вартість – 834,6 тис. грн, з них грант МРГ – 458,5 тис. грн., кошти міського бюджету –
376,1 тис. грн.

Завершено встановлення «Smart Rada Myrgorod» - системи поіменного голосування, онлайн-трансляції з
зали засідань міської ради та пошуку рішень за реквізитами на сайті. Загальна вартість – 947,6 тис. грн., з них
грант МРГ – 640 тис. грн., кошти міського бюджету – 307,6 тис.грн.
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За час співпраці з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ» за 2015-2017
роки близько трьох тисяч миргородців отримали покращення умов проживання у місті, в 12 ОСББ та 2
освітніх закладах проведено ряд енергоефективних заходів, реалізовано 2 смарт-проекти та в цілому
реалізовано 20 ідей на загальну суму 9,0 млн.грн.
Миргород із проектом будівництва велодоріжок вартістю 1 млн. грн. став переможцем обласного
конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області. З обласного бюджету було виділено
0,5 млн. грн., з міського бюджету – ще 0,5 млн. грн. Збудовано 870,8 м2 покриття, ширина велодоріжки 1,5 м.
Тестування громадянами нової велодоріжки

У 2017 завершено реконструкцію центрального мосту по вул.Гоголя. Загальна вартість робіт – 28,2 млн.
грн., з них кошти міського бюджету – 9,1 млн. грн., кошти обласного бюджету – 2 млн. грн., кошти
державного фонду регіонального розвитку – 17,1 млн. грн. У 2017р. з міського бюджету на реконструкцію
використано 6 млн. грн.
Розроблено та подано шість проектів на Державний фонд регіонального розвитку на 2018 рік загальною
вартістю 35 млн. грн. Після оцінки регіональною комісією та залежно від розподілу за регіонами 6 млрд. грн.,
передбачених у Державному бюджеті, буде визначено, чи подані проекти отримають фінансування.
За програмою "Місто активних громадян" було отримано 45 ініціатив від громадян міста, перемогу
отримали 12 ініціатив загальною вартістю 267 720 грн., з них 213 101 грн. бюджетних коштів, 54 619 грн. –
внесок ініціативних груп. Серед переможців були п'ять дитячих та спортивних майданчиків: у Центрі
реабілітації дітей-інвалідів, у мікрорайонах "Лісок", "Личанка", "Почапці" та по вул.Козацька. Також
перемогу дістали чотири проекти екологічного напрямку та озеленення: ландшафтний дизайн "Родзинка" (по
вул.Гоголя 139 А), зони відпочинку "Острів" та зариблення річки, виготовлення еко-торбинок. Проекти з
підготовки та проведення трьох заходів та гуртків: закуплено велосипеди для велогуртка, інвентар для
проведення Кубку пам'яті ім.Давида Гурамішвілі, змагання юного рибалки. Один проект краєзнавчого та
патріотичного спрямування: створення постійно діючої виставки під відкритим небом "Козацький стан".
Наразі 10 з них реалізовані авторами у повній мірі, 2 реалізовані частково та будуть завершені навесні 2018р.
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Громадський бюджет впроваджується за методологічної підтримки Фундації польсько-української
співпраці ПАУСІ та БО "Фонд Східна Європа". Створено Робочу групу, розроблено та затверджено
Положення, проведено прийом та аналіз проектів, голосування, підрахунок голосів, визначення переможців.
До голосування було допущено 20 проектів. Усього проголосувало 3 300 миргородців.
Наступного року міською владою буде втілено два проекти громадян загальною вартістю 750 тис. грн.:
"Пам'ятник миру у мирному місті" (819 голосів підтримки) та "Облаштування постійно-діючої виставки
козацького побуту під відкритим небом "Козацький стан" (799 голосів).
За проектом "Пам'ятник миру у мирному місті" видано Розпорядження міського голови від 27 грудня
2017р. №152-р "Про проведення архітектурного конкурсу". Розпорядженням визначено Порядок та граничну
дату проведення конкурсу на визначення кращого ескізного проекту парку "Миру" - до 15.02.2018.
Переможець конкурсу буде визначений на архітектурно-містобудівній раді при управлінні архітектури та
державного архітектурно-будівельного контролю міської ради спільно з представниками громадськості.
Вимоги до ескізу парку "Миру":
- ескіз повинен містити: архітектурне рішення щодо скульптурної композиції на тему: "Пам'ятник миру у
мирному місті"; ландшафтне рішення по благоустрою території парку, схематичне зображення та ескізи
малих архітектурних форм (альтанки, лав, парк - летів, паркових світильників, вазонів, урн);
- ескізи подаються в паперовому або електронному вигляді;
- скульптурна композиція має бути сучасна, поза межами політичних вподобань;
- зелені насадження об'єднання рослинних угрупувань - клумб і газонів, з колоритним вирішенням
багаторічними квітами, які будуть протягом весінньо - осіннього періоду знаходитись у стані конвеєрного
цвітіння.
Ескіз проекту-переможця "Козацький стан"
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Обласний бюджет участі також розпочато у 2017 Полтавською обласною радою першим в Україні. У
2017 році від мешканців Миргорода подано один проект.
Миргород і в 2017 році долучився до загальноєвропейської ініціативи "Європейський тиждень
мобільності", що традиційно проходить 16-22 вересня більш, ніж у 2,5 тис. міст по усьому світу. Проводився
Європейський тиждень сталої енергії. Проведено перші в місті два тематичних велопаради: "Квітковий
велорай" та "Ретро велопарад". Місто долучилось до туристичного проекту "Вишиваний шлях" та прийняло
15 червня двох блогерів.
Велопарад "Квітковий велорай"

"Вишиваний шлях" у Миргороді
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Миргород регулярно приймає представників та делегації з інших міст України, що звертаються щоб
перейняти досвід міста у впровадженні передових досягнень. За 2017 рік близько двадцяти делегацій
відвідали місто. У проекті від GIZ "Енергоефективність у громадах ІІ" Миргород виступає як місто-ментор
для шістьох міст-новачків.
Міста-учасники Проекту

У рамках проекту "Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні",
що реалізується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих та регіональних влад за
фінансової підтримки МЗС Норвегії Миргород взяв участь у чотирьох засіданнях робочих груп з підвищення
ефективності діяльності в сфері місцевого економічного розвитку. За результатами засідань був розроблений
план підвищення ефективності діяльності щодо роботи по залученню інвестицій в сектор місцевого
економічного розвитку, підготовлений на основі аналізу результатів фокус-групового дослідження та
статистичних показників в рамках проекту. Для міст учасників проекту "Партисипативна демократія та
обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні" 2018 року буде оголошено конкурс проектів, переможці
конкурсу отримають безповоротні грантові кошти на реалізацію проекту від МЗС Норвегії.
Виїзний семінар у Миргороді
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Економічний і промисловий сектор
Економічний розвиток
Динаміка розвитку економіки міста, за оперативними даними, характеризується збільшенням обсягів
реалізації промислової продукції у відпускних цінах.
Обсяги реалізації промислової продукції у відпускних цінах за 9 місяців 2017 року склали 698074,4 тис.
грн., що на 46,8 % більше ніж у відповідному періоді 2016 року.
Провідними обсягоутворюючим промисловим підприємством міста, як і в попередні роки, у 2017-му
залишається ПАТ “Миргородський завод мінеральних вод” (виробництво мінеральної, столової та питних
вод).
Структурна спеціалізація виробництва, у порівнянні з минулими роками в місті залишалась незмінною.

Структура реалізації промислової продукції за 2017 рік (у
відсотках) по м. Миргороду за видами діяльності
Машинобудування
(12,7%)

Виробництво та
розподілення
електроенергії, газу
та води (5,7 %)
Виробництво
пластмасових
виробів (6,4 %)
Деревообробна
промисловість
(7,5 %)

Харчова та
переробна
промисловість
(67,5%)

Поліграфія (0,2 %)

Промоція роботи промислових підприємств лишалася пріоритетним завданням діяльності влади. До
участі в спеціалізованих економічних форумах та виставках запрошувалися спеціалізовані підприємства, які,
як наслідок, отримали можливість на належному рівні прорекламувати себе.
Здійснювалося висвітлення промислового потенціалу підприємств в промо-пропозиціях для вітчизняних
та іноземних інвесторів та висвітлення на офіційному сайті Миргородської міської ради інформації щодо
роботи галузі та привабливості особливостей регіону з метою залучення вливань капіталу з боку потенційних
інвесторів.
За рахунок залучених коштів міжнародної технічної допомоги та власних інвестицій промислові
підприємства міста проводили модернізацію і технічне переоснащення діючих виробництв, запроваджували
інноваційні підходи до виробництва продукції та запроваджували випуск нових видів продукції.
За 9 місяців поточного року сума залучених капітальних інвестицій склала 55,0 млн. грн. Основними
об’єктами інвестицій в 2017 році залишаються промислові об'єкти, санаторно-курортні заклади, об’єкти
торгівлі, житлове будівництво та соціально культурна сфера.
У пріоритетній для розвитку міста курортній та туристично-рекреаційній галузі за 9 місяців 2017 року
обсяг реалізації санаторно – курортних послуг склав 191,9 млн.грн., що на 33,9% більше відповідного
періоду 2016 року.
В санаторіях міста оздоровилося 30,7 тис. осіб, що на 3,5 % більше ніж за 9 місяців 2016 року.
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У рамках проекту "Партнерство для розвитку міст" (ПРОМІС), що впроваджений Федерацією
канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади, місто Миргород, наразі, завершує
розробку Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2026 року, що є невід'ємним атрибутом
визначення пріоритетних напрямків робити на майбутні періоди та розвитку економіки в цілому.
У рамках процесу розробки Стратегії вже підписаний та направлений
на реєстрацію до Мінрегіонбуду договір про співробітництво громад
сільських рад, території яких прилеглі до м. Миргорода (відповідно до
п.331 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закону України "Про співробітництво територіальних громад"), в тому
числі 10 сільських рад (Вовнянська, Гаркушинська, Дібрівська, Зубівська,
Петрівцівська, Попівська, Слобідська, Хомутецька, Шахворостівська та
Ярмаківська).

Дана форма стратегічного планування є процесом прийняття
рішень, що базуються на проблемах перспективної громади та їх
вирішенні шляхом тісної співпраці з сільськими радами, та створює
основу для подальших дій, таких як: встановлення пріоритетів, вибору
найкращих варіантів та розподілу часу, коштів, експертного
потенціалу, задля досягнення погоджених цілей та реалізації спільних
проектів, цікавих для перспективної території.
На сьогоднішній день вже було переглянуто остаточний варіант Плану реалізації Стратегії та подано на
узгодження експертам проекту.
Відповідно стратегічним напрямам подано наступні проекти:
 Формування екобезпечного соціально-культурного простору субрегіону - 19;
 Розвиток лікувально-бальнеологічної та рекреаційно-туристичної сфери - 14;
 Розвиток бізнесу та зеленої економіки - 6;
 Покращення системи управління та активізація громади субрегіону - 7.
Також за сприяння та співфінансування проекту було розпочато процес створення мережі
малопотужного FM-радіомовлення на базі КП Міської телестудії "Миргород", як медіа-засобу для
відкритості врядування, сприяння можливості активізації територіальної громади у прийнятті управлінських
рішень та промоції території в цілому.
За підтримки проекту ПРОМІС проводиться активна робота щодо сприяння виходу Миргородських
підприємств, що мають експортний потенціал, на міжнародні ринки збуту (зокрема, проводилося
інформування підприємств щодо діяльності Асоціації експортерів та навчання щодо можливості та умов
експорту продукції). Серед планів на найближчий час - розробка Програми посилення
конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва з урахуванням інклюзивного компоненту
(підтримка соціального підприємництва), що є одним з проблемних питань сьогодення.
У 2017 році була розпочата робота щодо організації раціонального використання та популяризації
туристично-рекреаційних ресурсів місцевості, зокрема:

структурування та систематизація об'єкті туризму,

оптимізація туристичної інфраструктури регіону;

забезпечення формування сприятливого туристичного іміджу міста;

популяризація туристичних ресурсів.
Проведена робота по оновленню карти міста з нанесеними об'єктами соціальної інфраструктури, яка
стане основою для друку туристичних путівників. Промоція наявної туристичної інфраструктури території
реалізувалася за рахунок висвітлення інформації про рекреаційні об'єкти на електронному ресурсі Google
Maps; створюються QR-коди коди туристичних об'єктів, проводиться консультаційна робота с суб'єктами
туристичної діяльності.
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В планах розробка Програми брендингу та маркетингу території, одним із ключових заходів якої є
створення в нашому місті Туристичного інформаційного центру, що має перейняти на себе функції контролю
та регулювання процесів туристичної діяльності в регіоні.
Головною метою діяльності міської влади у сфері транспорту є забезпечення в повному обсязі потреб
господарського комплексу та населення у всіх видах транспортних послуг.
У сфері задоволення потреби населення у транспортному обслуговуванні міська рада працює відповідно
до Концептуальної програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Миргорода на 2017 – 2021
роки.
Маршрутна мережа складається з 22 автобусних маршрутів на яких працює 30 транспортних одиниць.
З метою покращення забезпечення пасажирських перевезень протягом 2017 року було проведено заміну
транспортного засобу Дельфін по маршруту №4 вул. Свидницького – мікрорайон Личанка (Кут) на автобус
більш комфортабельної марки "Богдан".
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По маршруту №32 вул. Свидницького – вул.В.Василевської проведено заміну транспортного засобу
Дельфін на більш комфортабельніший транспортний засіб РУТА.

По маршруту № 3 вул. Свидницького – мікрорайон Лісок протягом дня збільшено кількість рейсів та
скориговано схему руху по вул. Боровиковського – вул. Братів Козленків – вул. Лугова – вул. Заливна.
По маршруту №22 вул. Зінчаші – вул. Котляревського – вул. Багачанська – введено додаткову одиницю
транспортного засобу марки Дельфін у ранковий час пік, планується у будні та святкові дні збільшити
кількість рейсів до 19 год.00 хв.
Постійно здійснюється контроль за дотриманням схем та графіків руху маршрутних транспортних
засобів за допомогою GPS системи Dozor, що дає змогу одразу реагувати та усувати порушення.
На сьогоднішній день укладено договори про відшкодування збитків за перевезення пільгових категорій
населення із наступними суб’єктами господарювання:
- ТОВ "Мир – Авто" – маршрут № 1а вул. Багачанська – Дитяча поліклініка, маршрут № 2 вул.
Свидницького – вул. Зінчаші,
- ПП"ЛЮГ"– маршрут № 16 Допоміжне господарство ПрАТ ЛОЗ "Миргородкурорт" – Почапці,
- ФОП Москаленко В.В. – маршрут № 5 Допоміжне господарство ПрАТ ЛОЗ "Миргородкурорт" –
Нафтомістечко.
З метою забезпечення жителів всіх мікрорайонів пільговими перевезеннями у 2018 році планується
розширити мережу за такими маршрутами, як:
- №4 вул. Свидницького – мікрорайон Личанка (Кут);
- №6 вул. Багачанська – Єрківська;
- №8 вул. Багачанська – мікрорайон Стадня.
Проводиться інвентаризація зупинок громадського транспорту та розробляються заходи щодо
поліпшення їх стану та благоустрою.
Регуляторна політика
Планування та реалізація рішень, що мають ознаки регуляторності, з метою вдосконалення правового
регулювання господарських та адміністративних відносин між Миргородською міською радою, її
виконавчим комітетом, як регуляторним органом, та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття
економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів здійснювалися відповідно до вимог Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Постійно діючою
комісією з питань реалізації державної регуляторної політики у 2017 році опрацьовувалися та були ухвалені
8 рішень, а саме:
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Назва регуляторного акту
Про затвердження в новій редакції Положення про єдиний
податок
Про внесення змін до рішення п’ятдесятої сесії шостого
скликання від 16.01.2015 №6 "Про затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати транспортного податку, як
складової податку на майно"
Про затвердження у новій редакції Положення про порядок
нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, як складової податку на майно
Про внесення змін до рішення 12 сесії міської ради 7 скликання
від 30.06.2016 року №2 "Про затвердження Положення про
порядок нарахування та сплати земельного податку юридичними
та фізичними особами, як складової податку на майно у новій
редакції"
Про затвердження Тимчасового положення про порядок надання
в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності
для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності
Про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного
господарства та сфери послуг і впорядкування їх обліку в
м.Миргороді
Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального
майна міста Миргород, Методики розрахунку орендної плати за
комунальне майно та пропозиції її розподілу, Орендних ставок
за використання майна територіальної громади м. Миргорода,
Типового договору оренди комунального майна
Про затвердження Програми приватизації об’єктів комунальної
власності міста та Переліку об’єктів комунальної власності, що
підлягають приватизації у 2018 році

Найменування органу,
підрозділу, відповідальних
за розроблення проекту
регуляторного акту
Відділ споживчого ринку та
підприємництва
Відділ економічного
прогнозування та туризму
Відділ житловокомунального господарства

Земельний відділ

Відділ споживчого ринку та
підприємництва
Відділ споживчого ринку та
підприємництва
Відділ житловокомунального господарства
Миргородської міської ради
Відділ житловокомунального господарства
Миргородської міської ради

З метою забезпечення прозорості здійснення регуляторної політики на офіційному сайті міської ради
висвітлюється інформація щодо планування, розробки та відстеження результативності рішень
регуляторного характеру та оновлюється Єдиний реєстр діючих регуляторних актів.
Утримання житлово-комунального господарства
У 2017 році в місті продовжувалися роботи з реалізації заходів Програми «Питна вода Миргородщини по
м. Миргороду на 2012-2020 роки». Фінансування заходів програми здійснювалося як за кошти міського
бюджету так і за підтримки щвейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні»«Деспро». В минулому 2016 році згідно даного проекту були розпочаті роботи по 8-ми об’єктах
водопровідного господарства, матеріали по яких були закуплені за кошти «Деспро». Роботи по чотирьох
об’єктах з даного проекту були завершені в 2016 році. В зв’язку з погодними умовами роботи по інших
чотирьох об’єктах даного проекту були перенесені на 2017 рік. Це такі об’єкти: «Реконструкція водогону по
вул. Почапці в м. Миргород», «Реконструкція водогону по вул. Котляревського в м. Миргород»,
«Будівництво водогону по вул. Стаднянська-вул. Козацька в м. Миргород», «Будівництво водогону по вул.
Красносільській-Ламаній, Лісовій в м. Миргород».
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Ще на два об’єкта з даного спільного швейцарсько- українського проекту були виділені кошти з міського
бюджету в 2017 році: на капітальний ремонт колодязів на водопровідних мережах міста до споживачів води –
176,0 тис. грн. та будівництво водогону по провулку Заводському- 116,5 тис. грн. Ще на один об’єкт на
умовах спів фінансування мешканців виділені кошти з міського бюджету в сумі 32,0 тис. грн. Загальна сума
виділених коштів з міського бюджету в 2017 році на зазначені об’єкти становить 1 486,3 тис. грн.
На сьогоднішній день майже по всіх вище перелічених об’єктах роботи завершені та отримані
сертифікати відповідності об’єктів проектній документації та готовності об’єктів до експлуатації.
Залишилися невиконаними роботи по капітальному ремонту колодязів та реконструкції водогону по вул.
Котляревського. Загальна сума використаних коштів за 2016-2017 роки з міського бюджету по даному
спільному проекту становить 2 519,3 тис. грн., кошти «Деспро» становлять 1 800,0 тис. грн.
Благоустрій
У 2017 році були проведені тендерні закупівлі на виконання будівельних робіт по об’єктах будівництва:
«Будівництво ливневої каналізації по вул. Хорольській в м. Миргород Полтавської області» та «Будівництву
велодоріжок по вул. Гоголя в м. Миргород Полтавської області». По ливневій каналізації переможцем була
визначена будівельна організація з м. Київ – Товариство з обмеженою відповідальністю «Укргеоком». По
даному об’єкту перерахована кошторисна документація та виділені кошти з міського бюджету в сумі
2 502,478 тис. грн. Всі виділені кошти по даному об’єкту вже освоєні. Роботи по влаштуванню дорожнього
покриття будуть перенесені на 2018 рік.
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По «Будівництву велодоріжок по вул. Гоголя в м. Миргород Полтавської області» переможцем
визначений ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд». Фінансування даного об’єкту здійснюється з двох джерел
- міського бюджету в сумі 500,00 тис. грн. та обласного бюджету в сумі 500,00 тис. грн. В зв’язку з тим, що
тендерна закупівля була проведена пізніше, ніж передбачалося (в два етапи, так як за першим разом не було
необхідної кількості учасників) та дозвіл на виконання робіт був отриманий лише в листопаді 2017 року,
роботи розпочалися пізніше, ніж передбачалося. Кошти з обласного бюджету використані в повному обсязі,
кошти з міського бюджету, із-за настання несприятливих погодних умов, для виконання будівельних робіт
використані частково.
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У 2017 році продовжувалися роботи з будівництва велопарковок в місті. Всього встановлено вісім
велопарковок в т.ч. на території ЗОШ №9, біля управління соціального захисту населення, біля «Укрпошти»,
біля центральної поліклініки, по вул. Воскресінській (зі сторони магазину «Велс»), по вул. Я.Усика ( біля
будівлі «Торгівельний центр МИР»), біля центральної бібліотеки та біля районної бібліотеки. В наступному
фінансовому 2018 році виконання робіт з будівництва велопарковок будуть продовжені.
По капітальному ремонту мереж дощової каналізації міста виготовлена та проведена експертиза
проектно-кошторисної документації. У відповідності з даним проектом на найбільш проблемних ділянках
міста будуть виконані роботи по відведенню дощових та талих вод з загальної площі водозбору. Початок
реалізації даного проекту запланований на 2018 рік.
На сьогоднішній день в місті завершені роботи по об’єктах благоустрою: капітальному ремонту
автобусної зупинки по вул. Гоголя (зупинка «Лакомка») та капітальному ремонту автобусної зупинки по вул.
Залізничній (зупинка «Залізничний вокзал»). Реалізація даних проектів дасть змогу поліпшити якість
обслуговування мешканців та гостей міста-курорту, які користуються громадським транспортом: в будь-який
час визначитися з місцем перебування того чи іншого маршруту громадського транспорту на трасі
слідування, автобусні запинки оснащені Wi Fi, інформаційними табло, рекламним сіті-лайтом.
Дорожньо-мостове господарство
Значна робота в місті в 2017 році проведена по об’єктах дорожньо-мостового господарства міста. Це
капітальні та поточні ремонти доріг, тротуарів, внутрішньо будинкових проїздів, тротуарів та доріжок,
капітальні та поточні ремонти об’єктів благоустрою. На 2017 рік на капітальний ремонт доріг та тротуарів в
місті виділені кошти в сумі 11 193,489 тис. грн., з яких 10 626,24 тис. грн. використано (для порівняння в
2016 році на капітальний ремонт доріг було використано 4 366,9 тис .грн). Виконані роботи з капітального
ремонту доріг по вулицях Раскової, Гуріна, Гурамішвілі, Свидницького (від вул. Висоцького в сторону вул.
Мінзаводської), Почапці від №46 до №62, Космонавтів, Висоцького, Д.Озеро, Озерній, дороги з тротуаром по
вул. Іващенка (від вул. Троїцької в сторону парку «Дружба»), провулку Спартаківському, провулку Кабачка,
дорожні розв'язки біля шляхопроводу, тротуар по вул. Робітничій (від №29 до вул. Раскової). По двох
об’єктах: капітальний ремонт дороги по вул. Т.Бульби від №19 до №37 та капітальний ремонт дороги по вул.
Чумацькій від №44 до №58 виділені кошти з міського бюджету на умовах спів фінансування мешканців. В
2017 році з обласного бюджету була виділена субвенція на капітальний ремонт дороги по вул. Раскової в
сумі 500,0 тис. грн. Також від імені міської ради в Полтавську ОДА неодноразово направлявся запит на
виділення коштів з обласного бюджету на капітальний ремонт дороги по вул. Висоцького в сумі 500,0 тис.
грн. Але дані кошти з обласного бюджету не були виділені і фінансування будівельних робіт по капітальному
ремонту дороги по вул. Висоцького були повністю виконані за кошти міського бюджету. Всього виконано
робіт з капітального ремонту доріг та тротуарів на площі 23 911 м2 (в 2016 році – 13 970 м2)
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Виготовлена проектно-кошторисна документація ще по 4-ох об’єктах капітального ремонту доріг та
тротуарів: капітальному ремонту тротуарів по вул. Багачанській та провулку Наріжному, капітальному
ремонту доріг по вул. Я.Усика та Зінчаші. Ці роботи будуть заплановані до виконання в 2018 році. Майже на
95 відсотків проведені роботи з поточного ремонту доріг та тротуарів в місті з асфальтобетонним покриттям,
куди були передбачені кошти міського бюджету в сумі 3146,2 тис. грн. (2016 рік – використано 1938,2 тис.
грн.). Виконувалися в 2017 році роботи з поточного ремонту доріг з щебеневим покриттям: виконані роботи
по всіх мікрорайонах міста -мікрорайоні "Почапці", "Мінзаводський", "Лісок", "Спортивний", "Личанка",
"Промисловий", "Центральний". На дані цілі були виділені кошти в сумі 373,0 тис. грн. Також практично в
повному обсязі виконані роботи з поточного та капітального ремонту внутрішньо будинкових проїздів, куди
відповідно були виділені кошти в сумі 515,3 тис. грн. та 419,782 тис. грн.
Найважливішим об’єктом міста в 2017 році – була реконструкція мосту через річку Хорол по вул.
Гоголя. Роботи по даному об’єкту розпочалися в кінці 2015 року, але із-за значних обсягів фінансування 28 591,3 тис. грн., міська рада не в змозі повністю профінансувати будівництво даного об’єкту, тому
починаючи з 2015 року міська рада подає в Міністерство регіонального розвитку України запит про
виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку України (ДФРР) на фінансування робіт по
даному об’єкту. Але, на превеликий жаль, кошти з ДФРР надходили тільки під кінець року, коли майже
закінчується сезон виконання будівельних робіт, пов’язаних з несприятливими погодними умовами. Так
трапилося, що в 2015 році кошти поступили надто пізно і освоїти їх в повному обсязі не було можливості: із
10 907,57 тис. грн. було використано лише 7 509,284 тис. грн., на які були закуплені основні будівельні
матеріали. Така сама ж ситуація повторилася і в 2016 році: із 7 015,126 тис. грн. державних коштів було
використано 6 564,384 тис. грн. Залишки невикористаних коштів було повернуто в державу.
В поточному році на фінансування робіт по даному об’єкту передбачені кошти, які дозволяють ввести
об’єкт в експлуатацію: з міського бюджету виділені кошти в сумі 6 850,00 тис. грн. та з обласного бюджету в
сумі 1 000,00 тис. грн. Кошти з ДФРР становлять в сумі 3 000,00 тис. грн. 15.12.2017 Державною
архітектурно-будівельною інспекцією України видано сертифікат відповідності закінчення будівництва
об'єкту. 26 грудня 2017 року центральний міст здано в експлуатацію.

У поточному році значні кошти з міського бюджету виділені на будівництво та реконструкцію
спортивних споруд в місті. По реконструкції стадіону «Старт» виконавцем робіт визначено в 2016 році
шляхом проведення тендерних закупівель - львівську фірму «Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ві.Ай.Пі.Будівельна компанія». В цьому році вже замінені вікна на металопластикові, частково виконані
загально будівельні роботи західної трибуни. Але на жаль, в даний час роботи по даному об’єкту не
проводяться із-за того, що підрядник виявився недобросовісним і зараз проводиться претензійна робота по
розірванню договору з виконавцем робіт. В 2017 році виготовлені проектно-кошторисні документації,
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пройдені експертизи та визначені шляхом конкурсного відбору виконавці робіт ще по двох об’єктах по
спортивних спорудах: будівництво спортивного майданчика на території стадіону «Старт» та будівництво
спортивного майданчика на території ЗОШ №9 по вул. Перемоги,11. Виконує дані роботи підрядна
організація ТОВ «Лубнижитлобуд 2010». По обох об’єктах роботи розпочаті та завершені в 2017 році. В
стадії розробки знаходиться проект по реконструкції котельні стадіону «Старт», виготовлена проектнокошторисна документація по капітальному ремонту вхідної групи з влаштуванням благоустрою прилеглої
території стадіону «Старт» та роботи по якій розпочаті. На всі вищезазначені об’єкти з міського бюджету
виділені кошти в сумі 3 619,00 тис. грн.

Виготовлена та пройдена експертиза проекту по об’єкту «Реконструкція побутових приміщень
спортивного залу будівлі СЮТ по вул. Сорочинській,88/205 в м. Миргород Полтавської області». По даному
об’єкту визначений переможець – ТОВ «Миргород-Девелопмент». Роботи по об’єкту вже ведуться.
Виготовлена проектно-кошторисна документація по реконструкції центру естетичного виховання по вул.
Грекова,5. В стадії розробки знаходяться проектно-кошторисні документації по реконструкції старої будівлі
школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя,173/2 та реконструкція будівлі фільмобази під громадський
центр культури по вул. Сорочинській,241. По всіх трьох вище перелічених об’єктах роботи розпочнуться в
2018 році.
Утримання ЖКГ
У відповідності до рішення 19 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2016 року "Про затвердження
Програми капітального ремонту житлового м. Миргорода на 2017 рік" у 2017 році з міського бюджету були
використані кошти на виконання робіт по капітальному в сумі 2869,1 тис.грн. та залучено 640,6 тис.грн.
співфінансування мешканців будинків.
На проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних будинків профінансовано 1294,4
тис.грн. із міського бюджету та залучено 380,1 тис.грн. у якості співфінансування співвласників.
Завершені роботи по капітальному ремонту 18 пасажирських ліфтів у житлових будинках, загальною
вартістю 786,1 тис.грн.
МКЖЕУ проведені роботи по підготовці житлового фонду до початку опалювального сезону 2017-2018
років зокрема підготовлено 141 житловий багатоквартирний будинок. У 2017 році МКЖЕУ виконало робіт
по поточному ремонту житлового фонду на суму 10541,5 тис.грн.
ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» забезпечує тепловою енергією та гарячою водою населення, бюджетні
організації та установи, інших споживачів міста Миргород.
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9 котелень та 8 теплогенераторних на яких встановлено 70 котлів, загальною потужністю 80,6 Гкал,
забезпечують потреби споживачів в опаленні приміщень та гарячій воді. Фактичне приєднане теплове
навантаження об’єктів теплопостачання споживачів на опалення та гаряче водопостачання складає 41,06
Гкал/год, у тому числі для потеб населення – 35,597 Гкал/год (86,7 %), бюджетних установ – 3,707 Гкал/год
(9,0 %), інших споживачів – 1,756 Гкал/год (4,3 %). Транспортується теплова енергія по тепловим мережам
загальною протяжністю 20,6 км у 2 – х трубному вимірі. Залишкова вартість основних фондів підприємства
на 01.10.2017 року складає 25392 тис. грн., їх зношеність становить 54,1 %.
Показники
Обсяг виробленої теплової енергії
Власні технологічні потреби
Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів
Втрати теплової енергії в мережах
Корисний відпуск

Одиниця
виміру
тис.Гкал
%
тис.Гкал
тис.Гкал
%
тис.Гкал
тис.Гкал

11 місяців
2016
61,059
2,2
1,341
59,718
10,01
5,978
53,740

11 місяців
2017
50,430
2,2
1,105
49,325
9,8
4,943
44,382

%
82,6
100
82,4
82,6
95,9
82,7
82,6

Порівнюючи результати діяльності підприємства за 11 місяців минулого року та 11 місяців цього року
слід відзначити зниження виробництва теплової енергії. Це пов’язано насамперед з більш високою
температурою зовнішнього повітря за вказаний період цього року і як наслідок зниження споживання
теплової енергії. Крім того, 100% забезпечення обліком теплової енергії у житловому фонді спонукало
мешканців до жорсткого контролю споживання тепла, та утеплення окремих квартир і будинків в цілому.
Обсяг реалізації теплової енергії та надання послуг підприємства за 11 місяців 2016-2017 р.
Показники
Відпущено тепл. енергії, у т.ч.
- населення
- бюджетні установи
- інші споживачі

Одиниця
виміру
тис. Гкал
-«-«-«-

11 місяців
2016
53,740
41,786
9,849
2,105

11 місяців
2017
48,843
38,943
7,85
2,05

%
90,9
93,2
79,7
97,4

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 01.12.2017 р. укладено 7050 договорів, відсоток охоплення
договорами становить 91 %. Робота по укладанню договорів з населенням продовжується.
Відсоток оплати споживачів за теплопостачання за 11 місяців 2017 р. становить 95,6 %, дебіторська
заборгованість за теплопостачання станом на 01.12.2017 всього – 15,2 млн. грн.. Детальна інформація щодо
рівня розрахунків споживачів наведена у таблиці:
Стан розрахунків споживачів за надані послуги
за 11 місяців 2017 року та заборгованість станом на 1 грудня 2017р.
Споживачі
Населення
Бюджетні установи
в тому числі
Державний бюджет
Місцевий бюджет
Пільги
Субсидії
Інші споживачі
Разом

Борг на
01.01.2017р.
тис. грн.
-563,5
-325,7

Нараховано
за 11 місяців
2017р.
25251,6
11467,9

Оплачено
за 11 місяців
2017р.
21801,9
9362,5

-324,8
-0,9
1335,8
11012,3
699,9
12158,8

1628,8
9839,1
2992,1
27126,8
3106,4
69944,8

1384,8
7977,7
2994,8
29677,8
3019,2
66856,2
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86,3
81,6

Борг на
01.12.2017р.
тис. грн.
2886,2
1779,6

85
9581,1
100,1
109,4
97,2
95,6

-80,8
1860,4
1333,1
8461,3
787,1
15247,3

%
оплати

За 10 місяців 2017 р. підприємство отримало збитки у сумі 7,3 млн. грн. Причиною отримання збитків є
застосування економічно необґрунтованих тарифів на теплову енергію, які не покривають фактичні витрати
через постійний ріст цін на газ, матеріали та всі інші складові витрати на виробництво тепла.
За опалювальний сезон 2016/17 було реалізовано 61,1 тис. Гкал. теплової енергії, дохід від реалізації
склав 86,3 млн грн. Використано газу 9,4 млн. куб. метрів на суму 67,6 млн. грн., тобто 78,3 % від своїх
надходжень підприємство повинно віддати за газ. Підприємству залишається решта доходів – 21,7 %, які не
покривають витрати на оплату за електроенергію, воду, сплату податків, виплату зарплати працівникам, що
забезпечують технологічний процес роботи обладнання, придбання матеріалів для проведення ремонтних
робіт та підготовки котелень і мереж до опалювального сезону.
У опалювальному сезоні 2016/17 дохід від реалізації теплової енергії комерційним споживачам склав 3,8
млн. грн., при цьому за використаний у цьому періоді газ підприємство повинно сплатити 4,1 млн. грн., це
означає, що тариф на тепло для інших споживачів не покриває навіть витрати на газ.
З жовтня 2017 року підприємство розраховується за газ, що використовується для виробництва теплової
енергії, яка споживається бюджетними установами та іншими споживачами по ціні 10367,9 грн. за 1000 куб.
метрів при тому, що в тарифи на теплову енергію закладена ціна газу – 6779,4 грн. за 1000 куб. метрів, що на
35 % менше. За опалювальний сезон 2017/18 підприємство отримає 6,6 млн. грн. збитків від невідповідності
ціни газу. Отримання збитків по причині невідповідності фактичної ціни газу до тієї ціни газу, що закладена
у тарифах на тепло є на даний час головною проблемою підприємства.
Минулий опалювальний сезон закінчили вже маючи 100 відсотковий побудинковий облік тепла.
Фактичний середній тариф за опалювальний сезон по місту склав 27 грн/м 2, при затвердженому – 35,33
грн/м2, це є підтвердженням того, що ведення обліку звичайно відображує обсяг та ефективність фактичного
споживання теплової енергії житловими будинками та стимулює до необхідності проведення заходів по
економному використанню тепла.
ОКВПВКГ «Миргородводоканал» здійснює водопостачання населення та підприємств міста Миргород,
селища Велика Багачка, сіл Гаркушенці та Попівка. Протяжність мереж водопостачання становить по м.
Миргород – 136,0 км по селищу В.Багачка - 56,0 км, по с. Гаркушенці - 6,0 км, по с. Попівка - 4,4 км.
За період 2016 – 2017 року підприємством виконані наступні ремонтно – будівельні роботи:
- реконструкція водогону по вул. Почапці, будівництво водогону по вул. Стаднянська – вул. Козацька,
по вул. Котляревського;
- на станції перекачки активного мулу проведено заміну погружного насосу DRP 1500/2/100 під
збовтувач із з'єднанням, зовнішнім DAK-N 100/100, для перекачки активного мулу;
- капітальний ремонт колодязів (24 шт.) на водопровідних мережах міста до споживачів води в м.
Миргороді;
- будівництво водогону по провулку Заводському в м. Миргороді Полтавської обл. Д. 50мм. – 190м.;
- будівництво водогону по вул. Зоріна в м. Миргород Полтавської обл. Д. 50мм. – 50м.;
- ліквідовано 320 аварійних ситуацій на водопроводах.;
- попереджено виникнення аварійних ситуацій та ліквідовано заторів на каналізаційних мережах - 230.;
Проблемними питаннями для підприємства залишаються:
- будівництва двох мулових майданчиків на території існуючих каналізаційних очисних споруд;
-придбання каналопромивочного автомобіля;
-закінчення реконструкції площадки первинних відстійників очисних споруд в м. Миргороді.
На території міста Миргород облаштовано 32 контейнерні майданчики, на яких встановлені контейнери
4-ох видів: для залишкових відходів, пластику, скла та паперу. Всі контейнерні майданчики вкриті твердим
покриттям, сім - облаштовані огородженнями.
Для покращення санітарного стану міста по вулиці Свідницького у вересні 2017 року було облаштовано
контейнерний майданчик навісом та огородженням. На даний час розроблені проекти по огородженню ще
восьми майданчиків за адресами: вул. Гоголя, 15; Гоголя, 36; Гоголя, 47/2; Панаса Мирного, 22;
Незалежності, 29; Старосвітська, 29; Багачанська, 46 та Багачанська, 112.
У серпні 2017 року комунальне підприємство «Спецкомунтранс» отримало нові контейнери об’ємом 1.1
м3 для збору залишкових відходів у кількості 150 шт. Даними контейнерами було оновлено контейнери, які
були встановлені на контейнерних майданчиках міста.
З вересня 2016 року комунальним підприємством «Спецкомунтранс» охоплено весь приватний сектор
міста послугами по вивезенню твердих побутових відходів. Для цього у 2016 році мешканцям приватного
сектору було передано в користування 345 контейнерів об’ємом 0.24 м3, у 2017 році було придбано ще 930
контейнерів. На сьогодні вивезення твердих побутових відходів з приватної забудови міста проводиться за
контейнерною та без контейнерною схемою два рази на місяць
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Обсяг вивезених твердих побутових відходів КП «Спецкомунтранс» за 2013 – 2017 роки, м3
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Відсоток оплати споживачів за надані послуги за 10 місяців 2017 року становить 86,0%, дебіторська
заборгованість населення 76,1%. Споживачі з вивезення та захоронення ТПВ це населення, бюджетні
установи та інші споживачі отримують послуги на договірній основі. Договори укладені з споживачами
згідно норм утворення твердих побутових відходів. З населенням багатоповерхової забудови станом на 01
листопада 2017 року укладено - 8574 договори, з жителями приватного сектору - 8538 договори, з жителями
села Білики – 130 договори. З підприємствами, установами, приватними підприємцями, що здійснюють свою
діяльність на території міста, укладено – 271 договір на вивіз та 29 договори на розміщення ТПВ.
З метою поліпшення та оптимізації, забезпечення ефективної роботи та розвитку комунальної галузі
міста рішенням 20 сесії Миргородської міської ради сьомого скликання від 26.01.2017 року №18 «Про
реорганізацію КП «Комбінат благоустрою і озеленення» та рішенням 20 сесії Миргородської міської ради 7
скликання від 26.01.2017 року №19 «Про реорганізацію МКП «Ритуал» до КП «Спецкомунтранс» було
приєднано вищезазначені підприємства.
В даний час на балансі комунального підприємства «Спецкомунтранс» знаходяться 41 шафа обліку,
загальна кількість ліхтарів задіяних у системі зовнішнього освітлення міста Миргорода – 5084 шт., загальна
протяжність мереж зовнішнього освітлення -125,5 км. Також КП «Спецкомунтранс» обслуговує 9 міських
кладовищ загальною площею 29,9 га.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Миргородської міської ради від 9 листопада 2016 року №
806 «Про організацію прибирання снігу та боротьби зі сніговими заметами в осінньо-зимовий період у м.
Миргороді» у 2017 році проводились роботи по чищенню доріг міста. До розчистки міста від снігових
заметів були залучені наступні підприємства: КП «Спецкомунтранс», МП «Контакт», філія "Миргородський
райавтодор, ПрАТ «Миргородкурорт», ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго», Миргородське приватно-орендне
сільськогосподарське інкубаторно-птахівниче підприємство, ОКВПВКГ «Миргородводоканал». У 2017 році
на розчистку міста було залучено 24 одиниці спеціалізованої техніки. У рамках підготовки до осінньозимового періоду 2017-2018 років відділом житлово-комунального господарства спільно із КП
«Спецкомунтранс» проведено закупівлю посипкового матеріалу загальною вартістю 328,3 тис. грн. Всього
заготовлено 1200 т посипкового матеріалу для боротьби із ожеледицею.
Для належного проведення осінньо–зимового періоду 2017 – 2018 рр. відремонтовано та підготовлено 12
одиниць снігоприбиральної техніки, яка буде задіяна в зимовий час для своєчасного та якісного прибирання
доріг міста від снігу та ожеледиці. Для посипки тротуарів в осінньо–зимовий період було придбано 487 т.
гранвідсіву.
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З місцевого бюджету у 2017 році виділено КП «Спецкомунтранс»:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва обладнання
КПКВК 4017470
Фреза грунтообробна
Косарка роторна
Автогідропідіймач ВС-22Т-01
Прибиральна машина
Обладнання до МДКЗ 10
Борона дискова навісна 1,8м
Ковш із захватом для телескопічного навантажувача
Трактор ZOOMLION RF404В
Самоскидний напівпричіп
Газонокосарки бензинові
Асенізаційна машина ГАЗ 3307
Касовий апарат
Відвал для чистки снігу
Контейнери 1,1 л

1

Бетоноломи
Буровий пристрій
Форми для виготовлення вазонів для квітів
Снігоочисна машина
Причіп тракторний
Бензопили (2 од.)
Трактор
КПКВК 4018600
Благоустрій зони відпочинку «Острів» (придбання відпочинкового комплекту7500грн. т придбання контейнера для ТПВ-6440грн)
Будівництво «Козацький стан» (придбання будівельного матеріалу)
Ландшафтний дизайн «Родзинка» (придбання посадкового матеріалу)
«Наші діти-наше майбутнє» (придбання дитячого майданчика)
«Спорт-основа здоров'я» (придбання вуличних тренажерів)
«Спортивний майданчик-запорука активного та здорового дозвілля» (придбання
комплекту вуличного спортивного інвентаря)
КПКВК 4019140
Придбання насіння та розсади квітів
КПКВК 4016060
Електроенергія

2
3
4
5

З/ч, ПММ, матеріали
Послуги
Контейнера 0,24 м3
Податки

15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6

1

Сума, грн.
25170,00
25800,00
1995000,00
1578745,00
998700,00
16800,00
119580,00
298400,00
660100,00
18718,00
192000,00
7382,00
19800,00
272000,00
(субвенція)
18000,00
34800,00
19393,00
104400,00
159800,00
26412,00
710000,00
13940,00
20000,00
20000,00
20000,00
18843,00
12750,00

66295,00
532611,18
1043657,82
223467,26
739350,00
168000,00

КПКВК 4019180
1
2

Придбання хімічного засобу проти амброзії
Придбання фарби та розчинника для нанесення дорожньої розмітки

34992,00
62054,94

3

Меморіальна дошка

3050,00
КПКВК 4016060 спецфонд

1

Придбання світлофорів

50658,00
КПКВК 4716650

1

Придбання щебеню

199000,00
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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 0,24 м3. 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.
У 2017 році виконано громадських робіт з благоустрою міста на суму 85,4 тис. грн.
На підставі рішення виконавчого комітету Миргородської міської ради від 05.04.2016 року №218 «Про
затвердження Положення про визначення виконавця будівельних робіт на об’єктах комунальної власності м.
Миргорода шляхом конкурсного відбору», 12.10.2017 року відбувся конкурс на визначення виконавця робіт
по чотирьох об’єктах «Реконструкція вуличного освітлення м. Миргород Полтавської області», а саме:
1) «Реконструкція вуличного освітлення в м. Миргород Полтавської області (провул. Космонавтів, вул.
Сластьона, вул. Ломана, вул. Хорольська, вул. Петрівська) загальною кошторисною вартістю 241,490 тис.
грн.
2) «Реконструкція вуличного освітлення в м. Миргород Полтавської області (вул. Болотна, вул. В.
Василевської – вул. Микиші, вул. Багачанська) загальною кошторисною вартістю 296,230 тис. грн.
3) «Реконструкція вуличного освітлення в м. Миргород Полтавської області (вул. Озерна – провул.
Озерний, вул. Єрківська – вул. Хуторянська, вул. Красносільська – провул. Королівщина, вул. Зоріна –вул.
Троїцька, вул. Гурамішвілі, вул. Миргородська, вул. Харківка) загальною кошторисною вартістю 278,050 тис.
грн.
4) «Реконструкція вуличного освітлення в м. Миргород Полтавської області (вул. Осипенка, вул. Слави,
провул. Прорізний, провул. Польовий, вул. Грекова, вул. Короленка) загальною кошторисною вартістю
289,571 тис. грн.
Прийняло участь два виконавці – кооператив «Енергетик» та ФОП Лях Олег Валерійович. До конкурсної
комісії надійшли цінові пропозиції від вказаних учасників. Переможцем конкурсу визначено кооператив
«Енергетик», цінові пропозиції якого визнані найнижчими.
На поточну дату виконання по чотирьох об’єктах реконструкції вуличного освітлення м. Миргород
становить 185,11045 тис. грн. До кінця 2017 року всі будівельні роботи планується виконати (монтаж
залізобетонних опор, підвішування проводів, установлення світильників з світлодіодними елементами).
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 з метою підвищення гідрологічного та санітарного стану річки,
у 2016 році товариством з обмеженою відповідальністю «ВОДБУД-УКРАЇНА» проведено її обстеження в
межах міста Миргород. Визначені першочергові заходи по розчищенню русла, облаштуванню прибережної
території, а також по оздоровленню водних мас у відповідності до санітарно-екологічних норм.
У 2017 році за рахунок коштів міського бюджету, на умовах співфінансування з обласного бюджету,
проводяться роботи по поліпшенню технічного стану та благоустрою річки Хорол в м. Миргород
Полтавської області поблизу вулиці Київської, а саме по розчищенню річки від намулу, що дозволить
поліпшити водообмін з ґрунтовими водами, а також обмежити забруднення його шляхом упорядкування
берегової смуги.
Крім того, розроблена проектна документація на поліпшення технічного стану та благоустрою
прибережної зони річки Хорол в районі вул. Івана Ігнатенка в місті Миргород. Проектом передбачається
розчищення річки від намулу, упорядкування берегової території у відповідності з вимогами до зон
відпочинку.
За 11 місяців 2017 року укладено 20 договорів оренди комунального майна, підписано 24 додаткових
угод, надано в оренду нежитлових приміщень загальною площею 4 528,99 м 2. За 11 місяців 2017 року
надходження від оренди комунального майна територіальної громади міста склали 475 354,65 грн., коштів
від приватизації (відчуження) майна комунальної власності територіальної громади міста у 2017 році не
надходило;
У відповідності до рішення двадцять п’ятої сесії шостого скликання Миргородської міської ради № 18
від 09 листопада 2012 року було утворено інспекцію з благоустрою, як структурний підрозділ відділу
житлово-комунального господарства з штатною чисельністю три одиниці, а рішенням сімнадцятої сесії
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сьомого скликання №13 від 11 листопада 2016 року штати інспекції з благоустрою було збільшено до семи
одиниць.
Для здійснення своїх повноважень Інспекцію з благоустрою забезпечено меблями, комп’ютерною та
оргтехнікою, форменим одягом, кожен інспектор при виконанні службових обов’язків використовує відео
реєстратор, який забезпечує відео та фотозйомку.
Інспекцією з благоустрою ВЖКГ міської станом на 20.12.217 року складено 236 адмінпротоколів,
отримано штрафів на суму – 110,3 тис. грн. Працівниками інспекції складаються протоколи за порушення
«Правил благоустрою території міста Миргорода» , із яких найбільше:
- за торгівлю у заборонених місцях та без належного дозволу;
- за паління;
- за засміченість та забур’яненість території;
- за розміщення реклами у заборонених місцях та без належного дозволу.
Інспекція з благоустрою тісно співпрацює з комунальними службами міста по усуненню ними порушень
Правил.
Працівниками інспекції проводиться значна робота по упорядкуванню торгівлі в місті. Так упорядковано
торгівлю по вул. Воскресінській та Я.Усика, здійснюється постійний контроль та проводяться рейди спільно
з Миргородським міським управлінням Держпродспоживслужби по виявленню фактів торгівлі забороненими
до реалізації у невстановлених місцях продуктами.
Гуманітарна сфера
Мережа освітніх навчальних закладів у 2017-2018 становить 17 закладів у яких працює 870 чол., з них
педагогічних працівників 471. У семи загальноосвітніх навчальних закладах міста станом на 01.09.2017р.
навчається 3864 учні (155 класів). Середня наповнюваність у класі 25 учнів. У загальноосвітніх навчальних
закладах міста працює 19 груп продовженого дня для 665 учнів.
Створено умови для здобуття освіти за альтернативними формами. Так, у 2017-2018 навчальному році
індивідуальною формою навчання охоплено 15 учнів, на екстернатній формі навчання перебуває 5 учнів. У
2017 році 2 особи отримали документи про освіту через екстернатну форму навчання.
У 2017-2018 навчальному році відкрито 6 інклюзивних класів для 9 дітей з особливими освітніми
потребами. У ЗОШ № 3 за період літніх канікул обладнано сенсорну кімнату для занять з дітьми, які
потребують корекції. На ці цілі використано 20 тис. грн. бюджетних коштів.
На базі гімназії імені Т.Г.Шевченка відкрито 1-й клас для обдарованих дітей міста, який працює у
Всеукраїнському науково-педагогічному проекті «Інтелект України» (на забезпечення матеріальної бази
даного класу було використано 56 тис.752 грн. бюджетних коштів).
Кожного року надається одноразова допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, після досягнення ними 18-річного віку. У 2017 році допомогу отримала 1 дитина на суму 1810
грн.
Протягом проведення ЗНО 2017 року на 4 пунктах зовнішнього незалежного оцінювання навчальних
досягнень учнів у місті Миргороді працювало 237 педпрацівників, складено 2803 тестів. Відділом освіти
міської ради було організовано підвезення 106 учасників зовнішнього незалежного оцінювання до м. Лубни
та м. Полтава у 3 тестових дні. Підведено підсумки результативності зовнішнього незалежного оцінювання
випускників загальноосвітніх закладів Полтавської області. Цьогоріч м. Миргород посіло 4 місце після
Полтави, Лубен, Гадяча, але ми маємо перше місце по відсотку тих, хто склав ЗНО. Крім цього, Миргород
має 1 двохсотбальний результат на 179 випускників поточного року. Для порівняння Полтава має 2
двохсотбальника на 1417 випускників.
За підсумками навчального року із 179 випускників 11 класів 15 одинадцятикласників нагороджені
медалями: 8 — золотою медаллю, 7— срібною медаллю, що становить 8% від загальної кількості
випускників.
Протягом навчального року за кошти міського бюджету здійснюється підвезення дітей із віддалених
мікрорайонів міста до центральних шкіл міста. На ці цілі у 2017 році виділено з міського бюджету 192 тис.
грн., на 2018 рік відповідно запланована сума у міському бюджеті майже 250 тис.грн.
Дошкільна освіта
При сталій мережі дошкільних закладів у місті, кількість місць у дитячих садках збільшилася. В
минулому навчальному році у ДНЗ №2 «Оленка» відкрилася оновлена група для дітей раннього віку.
Відкриття додаткової групи стало можливим завдяки перемозі закладу в конкурсі проекту ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Загальна вартість проекту становила – 266 826, 0 грн.
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Завдяки участі ГО «Оленчина родина» у Програмі муніципальної підтримки ініціатив громадян міста
Миргорода вдалося поповнити групу новими меблями.
У ДНЗ №11 «Теремок» відновив роботу реконструйований плавальний басейн. Вартість реконструкції
сягнула більше одного мільйона гривень.

З 01.08.2017 року у НВК «Гелікон» відкрилася одна інклюзивна група для дітей дошкільного віку. Тож
тепер діти з особливими освітніми потребами матимуть змогу здобувати дошкільну освіту не тільки у групах
спеціального призначення, яких у дошкільних навчальних закладах 7 ( 2 групи - для дітей із вадами
мовлення, 2 – для дітей з вадами зору, 2- затримкою психічного розвитку, 1- для дітей з вадами опорно –
рухового апарату, у яких виховується та навчається 120 дітей), а й у інклюзивній групі.
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У цьому році дошкільні навчальні заклади випустили до школи 335 дошкільників. Натомість прийнято
до ДНЗ - 290 дітей. Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади - 1357, відсоток охоплення дошкільною
освітою малят віком від 3 до 6 років складає 95%.
У системі закладів освіти працює 4 позашкільних навчальних заклади.
У 2016 – 2017 н. р. у Центрі естетичного виховання розпочала свою діяльність дитяча студія
відеомистецтв «Темп». Близько 60 перемог в обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах здобули
гуртківці цього закладу. На базі закладу відбувся обласний семінар заступників директорів ПНЗ художньоестетичного профілю.

У ЦЕНТУМі працює більше 30 гуртків, діє Школа молодого керівника гуртка. Педагогічний та
учнівський колектив ЦЕНТУМу є учасниками конкурсів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Результатом є більше 20 перемог різного рівня у 2016-2017 н.р. У вересні 2017 р. на базі закладу вдало
пройшов обласний семінар - практикум директорів позашкільних закладів еколого-натуралістичного
напряму. У ЦЕНТУМі неодноразово були проведені майстер-класи з пошиву еко-рюкзаків.
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На базі станції юних туристів створено та ефективно працює міське методичне об’єднання керівників
роїв гри «Сокіл» («Джура»). З вересня 2016 року розпочав роботу велосипедний гурток, і він вже має третє
місце на обласних змаганнях. Результатами наполегливої роботи педагогів СЮТур є 14 перемог на обласних
та Всеукраїнських змаганнях та конкурсах у 2016-2017 н.р. Цього року туристи у складі збірної Полтавської
області успішно виступили на міжнародних змаганнях зі спортивного туризму «Волинь – 2017».

Гуртківці Станції юних техніків здобули 6 призових місць на обласних та Всеукраїнських конкурсах у
2016-2017 н.р., а уже в жовтні цього року команда СЮТ взяла участь в конкурсі-виставці “Молодіжна
технічна творчість” у Болгарії. 13-14 листопада на базі закладу відбувся обласний семінар керівників гуртків
авіамоделювання.
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Протягом минулого навчального року були проведені обласні заходи на базі навчальних закладів міста:
- засідання «Школи молодого керівника» на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені П. Мирного.

- У МСШ І-ІІІ ст. №5 відбулася регіональна конференція «Нові підходи до викладання англійської мови
у світлі реформ» для вчителів міста і району.
28-30 жовтня 2017 року в Миргороді пройшов Перший загальноміський профорієнтаційний молодіжний
форум «Школа Успіху. Миргород-2017».
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24 листопада 2017 року відбулося засідання обласної авторської творчої майстерні вчителів трудового
навчання на базі ЗОШ №1 імені Панаса Мирного.

У 2016-2017 н.р. відбулися 2 загальноміські конкурси. І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року–2017». Переможці: Чижевська І.В., учитель початкових класів гімназії ім. Т.Г.Шевченка;
Магденко Л.Є., учитель музичного мистецтва ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Марченко С.В., учитель біології ЗОШ І-ІІІ ст.
№3. Вони взяли участь у ІІ (обласному) етапі конкурсу. І (міський) етап конкурсу на кращий веб-сайт ДНЗ.
Перемогу вибороли ДНЗ №10 «Веселка» та ДНЗ №11 «Теремок». Сайти цих закладів здобули ІІ місце в
обласному етапі конкурсу «Кращий інтернет-сайт дошкільного навчального закладу».
На обласному рівні в арсеналі учнів та вихованців миргородських навчальних закладів більше 30
перемог різного рангу, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах - більше 60.

69

За підтримки громадського об’єднання «Трикутник» і «Молодіжного парламенту м. Миргорода»
відділом освіти та методичним кабінетом проводяться різноманітні заходи на міському рівні, такі як:
- науково-практична конференція «Вплив ЗМІ на агресію підлітків» (листопад 2016 р.);

- семінар – практикум для класних керівників 5-7 класів, батьків «Гіперактивна дитина в полі зору
класного керівника» (лютий 2017 р.);
- засідання міського батьківського всеобучу з питання дитячої інтернет-залежності (лютий 2017 р.);
- різножанровий фестиваль родинної творчості «Таланти родин рідної землі» (тема фестивалю: «А весна
вже крила розпустила») (березень 2017 р.);

- брейн-ринг «Цікаве про українську гривню» (до 20-річчя української гривні) (жовтень 2016 р.) та
«Курорт «Миргород» - сонячна квітка» (до 100-річчя курорту «Миргород») (жовтень 2017 р.) та ін.
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Оздоровлення
У цьому році при навчальних закладах міста працювали 14 таборів із денним перебуванням, всього
залучено 1058 дітей.
Вартість харчування в таборах становила 22 грн. на одну дитину на добу, з яких 9 грн. дотувалися з
міського бюджету, 13 – батьківська доплата. Всього на харчування в пришкільних таборах використано з
міського бюджету 136 572 грн.
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41 путівку для дітей пільгових категорій до таборів Полтавської, Херсонської, Миколаївської та
Тернопільської областей отримано відділом освіти від Управління у справах сім’ї, молоді та спорту
Полтавської ОДА. У цьому році до Українського дитячого центру «Молода гвардія» направлено 7 дітей
пільгових категорій, до міжнародного дитячого центру «Артек» також направлено 7 дітей пільгових
категорій.
11 дітей пільгових категорій оздоровилися в таборі «Зоряний» Кременчуцького району. Кошти на
придбання путівок (50 тис. грн.) були виділені з міського бюджету. З обласного бюджету отримано 220 тис.
грн. і таку ж суму коштів виділено з міського бюджету на основі відшкодування частини вартості путівки
дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які
виховуються в сім’ях з дітьми. 119 дітей оздоровилися за рахунок цих путівок, на що використано більше 400
тис грн. бюджетних коштів. 64 дітей оздоровилися у дитячо-юнацькому оздоровчому таборі «Еколог»
Зіньківського району. Протягом року 38 дітей – переможців предметних олімпіад відпочили у навчальнооздоровчому комплексі «Ерудит» Кременчуцького району.
На запрошення адміністрації міської думи м. Екабпілс (Латвія) у липні 5 дітей перебували у
міжнародному таборі міст – побратимів.
Харчування
Харчування дітей здійснюється безпосередньо в навчальних закладах. Гарячим харчуванням охоплено
100% учнів 1 – 4 класів та близько 50% учнів 5 – 11 класів. Вартість харчування з вересня 2017 році
становить 8 грн. для учнів 1 – 4 класів, 9 грн. для учнів 5 – 11 класів, 9 грн. 40 коп. – обід у групах
продовженого дня.
Організовано харчування дітей пільгових категорій 5 – 11 класів (280 учнів). За рішенням педагогічних
рад навчальних закладів звільняються від плати за харчування вихованці груп продовженого дня (у відсотках
чисельності групи за списком): 10% – у повному обсязі (59 осіб), 15% – на половину вартості (95 осіб).
У ДНЗ міста вартість харчування однієї дитини в день становить: у ясельній групі 16 грн. 50 коп., у
садовій групі – 24 грн. 80 коп. Батьківська доплата становить 60% від загальної вартості. Зменшено на 50%
розмір плати за харчування дітей дошкільного віку із багатодітних сімей.
У 2018 році заплановано підвищити вартість харчування однієї дитини в день. У 2017 році проведено
заміну частини обладнання в харчоблоках освітніх закладів, встановлено систему очищення води в
спеціалізованій школі № 5.
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Технічний стан приміщень і споруд
У 17 закладах освіти в цьому році реалізовано 22 проекти з капітальних ремонтів.
Капітальні ремонти частин покрівлі були виконані в СШ І – ІІІ ст. № 5, ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І. А,
Зубковського, ДНЗ № 11 «Теремок». Завершено повну заміну вікон на енергозберігаючі в ЗОШ І-ІІІ ст. №3,
Гімназії ім. Т.Г.Шевченка, ДНЗ № 10 «Веселка», ЦЕНТУМі , у ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 замінено 85 % вікон (500
тис.грн. – місцевий бюджет) і отримавши, завдяки сприянню народного депутата України Кулініча О.І. 650
тис. грн. з державного бюджету. Замінено частину вікон у ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 імені І. А.Зубковського та
Станції юних техніків.
Проведено утеплення приміщення початкової школи ЗОШ І-ІІІ ст. №3. У ДНЗ № 10 «Веселка» та ЗОШ ІІІІст.№1 ім. П.Мирного облаштовано відмостку навколо приміщення. Для успішного початку опалювального
сезону проведено капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення у ЗОШ ІІІІст.№1 ім. П. Мирного, ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І.А.Зубковського, ДНЗ № 2 «Оленка». У ДНЗ № 12
«Дзвіночок» та ДНЗ № 5 «Сонечко» проведено капітальний ремонт санвузлів в дитячих групах.
У ЗОШ І-ІІІст.№1 ім. П.Мирного проведено капітальний ремонт актової зали, в спеціалізованій школі №
5 завершено капітальний ремонт спортивної зали. Капітальні ремонти харчоблоків проведено в ДНЗ № 2 «
Оленка», ДНЗ № 5 «Сонечко», у ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І. А. Зубковського .
В цілому на проведення капітальних, поточних ремонтів у навчальних закладах міста в цьому році
виділено більше 10 млн. грн. Кошти освоєні в повному обсязі.
Культура
Кожного року відділом організовуються і проводяться загальноміські масові заходи: цикл НоворічноРіздвяних свят, урочистості з нагоди державних та професійних свят, народні гуляння, свята за народними
звичаями, виставки, фестивалі, концерти.
У місті стали традиційними фестивалі - телевізійний дитячий пісенний фестиваль-конкурс «Соловейко
України» (сьомий у цьому році), обласний фестиваль дитячої творчості «Миргородський квітограй»
(двадцятий), фестиваль гітарного мистецтва «МирГрад» (п’ятий), міжнародний фестиваль виконавської
майстерності «В гостях у Гоголя» (третій), український ковальський фестиваль ножових майстрів
(четвертий). Фестивалі піднімають престиж міста на рівні держави та за її межами, рекламують його
потенціал та туристичні можливості.
З червня поточного року відділ культури започаткував серію концертів під загальною назвою
«Мистецька субота» - на центральній площі міста майже щосуботи перед глядачами із своєрідним творчим
звітом виступають творчі колективи закладів культури міста.
До Дня молоді разом із громадською організацією «Передвижник» були організовані спортивні змагання
з вуличного баскетболу, настільних тенісу і футболу, змагання з брейкдансу, жіночий велопарад «Квітковий
рай», бульбашкове шоу для дітей, великий концерт за участю представників сучасних молодіжних музичних
стилів і направлень. Це стало програмою суботи. У неділю відбувся концерт за участю миргородських
вокальних талантів - переможців Всеукраїнських і обласних конкурсів, а також миргородського рок-гурту
«End of limits».
Музеї пропонують різним верствам і віковим категоріям населення окрім екскурсій велику кількість
масових заходів, серед яких освітньо-розважальні програми для дітей, лекції та тематичні години для
дорослих, урочисті відкриття виставок художників та майстрів ужитково-прикладного мистецтва. При музеї
Давида Гурамішвілі працює літературне об’єднання «ДієСлово» та клуб вишивальниць «Рукодільниці».
Краєзнавчий музей велику увагу приділяє науково-дослідній та краєзнавчій роботі, подальшому розкриттю
та вивченню малодосліджених та недосліджених сторінок історії рідного краю. У музеї постійно проводиться
робота по формуванню іменної картотеки діячів Миргородщини, укладанню бібліографічних каталогів з
історії Миргородщини. До Всесвітнього Дня вишиванки в краєзнавчому музеї відбулось відкриття виставки
вишиванок і вишивок з фондів музею. Виставкою миргородської колекції робіт Григорія Ксьонза музей взяв
участь у Всеукраїнському пересувному пленері «Шляхами Григорія Ксьонза».
У місті працюють 4 бібліотеки: міська публічна бібліотека для дорослих ім.Д.Гурамішвілі, бібліотека для
дітей та дві бібліотеки при клубних закладах в мікрорайонах міста.
Для популяризації бібліотечних ресурсів міські бібліотеки влаштовують книжкові виставки та тематичні
перегляди літератури, викладають буктрейлери та анонси у соціальних мережах Інтернет. Арсенал форм і
засобів масової роботи, яка проводилася у книгозбірнях надзвичайно широкий: тематичні вечори, творчі
зустрічі, презентації книг, круглі столи, літературно-музичні композиції, майстер-класи. Своє професійне
свято бібліотекарі відзначили новою акцією, влаштувавши біля приміщення «Книжковий бульвар» та
тематичні екскурсії. При бібліотеці для дорослих діють клуби «Поезія - це музика душі» та «Красою душу
звеселю».
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Клубні установи міста спрямовують свою роботу на всебічний розвиток самодіяльної творчості
населення, працюють над запровадженням нових форм і методів роботи. Значна увага приділяється гуртковій
роботі і роботі з молоддю. Кожного місяця відбуваються концерти і вечори відпочинку для молоді. При
центрі культури та дозвілля працюють дитячий хореографічний колектив «Жива вода», дитячий вокальний
ансамбль «Домісолька», вокальний ансамбль «Горлиця», театральний колектив «Кумоньки», ансамбль
народної музики та пісні «Миргородський сувенір».

Три переможні дипломи з трьох обласних хореографічних конкурсів цього році привіз у мистецьку
скарбничку міста колектив «Жива вода» під керівництвом Наталії Суліковської.
Міський будинок культури організує як загальноміські заходи, так і заходи для жителів мікрорайону
«Почапці». При міському будинку культури працюють народний пісенний ансамбль «Обереги», народний
фольклорно-етнографічний ансамбль «Вечорниці», народний фотоклуб «Миргород», народний духовий
оркестр ім.І.І.Шатравки. У травні поточного року міський духовий оркестр виборов диплом другого ступеня
на марш-параді духових оркестрі області.
У Миргородській дитячій музичній школі ім. А.П.Коломійця навчається 300 учнів музичного відділення,
60 – класу образотворчого мистецтва. При музичній школі функціонує 17 учнівських колективів, 9
викладацьких колективів, серед яких народний колектив «Оркестр народних інструментів».
Юні вихованці Миргородської музичної школи, а також їхні наставники кожного року поповнюють
скарбничку нашого міста новими нагородами за перемоги в обласних, всеукраїнських та навіть міжнародних
творчих баталіях. У 2016-2017 навчальному році 26 учнів школи взяли участь в обласних конкурсах, 25 - у
Всеукраїнських, 16 - у Міжнародних.
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Щороку в школі відбувається багато концертів, фестивалів, конкурсів, деякі вже стали традиційними і
популярними серед шанувальників виконавської майстерності. До Дня Європи та Дня вуличних музикантів
20 травня вперше у нашому місті дитяча музична школа ім. А.П.Коломійця провела музичний марафон - 6
годин на імпровізованій сцені біля музею Давида Гурамішвілі виступали учні та викладачі учбового закладу.
Тут же був проведений щорічний конкурс «Малюємо музику».
У 2017 році розпочато капітальний ремонт будівлі бібліотеки для дорослих, який розрахований на 2
роки. Виконані фасадні роботи, роботи з утеплення, замінені вікна, відбувається ремонт бібліотечних
приміщень.
На наступний рік запланований капітальний ремонт будівлі ЦКД і вже виготовлена проектнокошторисна документація та визначені обсяги робіт.
На жаль, за висновком технічної експертизи ми змушені були закрити для експлуатації концертну залу
міського будинку культури. Приміщення не підлягає ремонту. Зараз вирішується питання щодо
реконструкції будівлі з будівництвом нової концертної зали і у бюджеті наступного року закладені кошти
для виготовлення проекту.
Завершується капітальний ремонт музичної школи.

Реалізацію державної політики з питань фізичної культури та спорту на території міста проводить відділ
фізичної культури і спорту Миргородської міської ради, створений рішенням сесії 11 квітня 2017 року.
Виконання Міської програми розвитку фізичної культури та спорту в місті на 2017- 2020 роки у 2017 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, 15 штатних тренеріввикладачів з 7 видів спорту. Гідними своїх попередників є і нинішнє покоління вихованців школи про що
свідчать їх спортивні результати лише за останній рік:
Шахи (тренер Яворовський Валерій Олексійович)
- Яременко Роман, Ставицька Влада, Іщенко Захар, Мельник Денис, Шелест Олексій, Кривко Олександра
–чемпіони області;
- Яременко Роман – чемпіон області 2017 року серед юнаків; 1 місце на чемпіонаті України;
- Ставицька Влада – срібний призер Спартакіади України 2017 року;
Греко-римська боротьба (тренер Шудєгов Сергій Миколайович)
- Балко Ігор, Полістрант Володимир, Петренко Владислав, Сидоренко Дмитро, Прядун Андрій,
Грималюк Герман, Мамєдов Сеймур – чемпіони області 2017 року;
- Балко Ігор, Сорокалет Павло – призери Кубка України 2017 року;
Кращі результати в командних видах спорту:
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Баскетбол :
чемпіонами області 2017 року стали:
- баскетбольні команди юнаків 2003, 2004 р. народження (тренер: Шенгуров Г.В., Біленко Я.В.);
- баскетбольні команди дівчат 2001, 2004, р. народження (тренери: Шавгарова І.В., Макушенко В.Л.);
- баскетбольна команда дівчат 2004 р.н. -срібні призери ВЮБЛ 2017 року
Футбол:
- юнацькі команди 2002,2004,2006 р. народження (тренери Коваленко Анатолій Віталійович, Сапунков
Олександр Леонідович, Свінціцький Олександр Петрович, Волошко Анатолій Олександрович), бронзові
призери чемпіонату ДЮФЛ.
- Юнаки команд 2002,2006 р. народження –срібні призери чемпіонату ДЮФЛ.
- Волейбольні команди юнаків та дівчат 2003-2004 р. народження - чемпіони Полтавської області
(тренер Федченко М.Г).
Багато вихованців спортивної школи входять до складу збірних команд Полтавської області з різних
видів спорту та гідно представляють наш регіон на Всеукраїнських змаганнях.
У літній період 60 наших вихованців відпочивали у таборах Одеської, Херсонської та Полтавської
областей. Де мали змогу відпочити і покращити свою спортивну майстерність.
На проведення загальноміських фізкультурно-спортивних заходів у 2017 році було виділено 132 тисячі
гривень з міського бюджету. За звітний період відділом фізичної культури і спорту проводилися наступні
фізкультурно-спортивні заходи: Чемпіонати та Кубки міста з футболу, міні-футболу, боксу, баскетболу,
волейболу, пляжного волейболу, шахів; обласні та всеукраїнські турніри з боксу, пауерліфтингу, баскетболу,
кікбоксингу, всеукраїнський шаховий фестиваль, всеукраїнський турнір сильніших бійців з таїландського
боксу Муай-Тай, присвячений 100-річчю курорту "Миргород". Спільно з міським центром фізичного
здоров’я населення „Спорт для всіх” проведено: загальноміські змагання серед школярів "Веселі старти",
„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", турніри до Дня фізичної культури та спорту та інші. Спортсмени міста брали участь у
змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів з футболу, волейболу, пляжного волейболу, баскетболу,
боксу, кікбоксингу, кіокушин карате, шахів, пауерліфтингу, греко-римської боротьби та світового рівня з
таїландського боксу, де на 14-му Чемпіонаті світу з Муай Спорту 2017, який проводився Всесвітньою Муай
Федерацією в Таїланді з 11 по 17 березня серед юніорів, Мельник Владислав здобув золоту нагороду, а
Тютюнник Валерій – бронзову.
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Проведено традиційну Спартакіаду серед трудових колективів міста з 12 видів спорту, в яких взяли
участь 9 колективів, що становить 297 учасників, з них 58 жінок. Також збірна команда міста взяла участь у
змаганнях Обласної Спартакіади ветеранів спорту, де зайняла перше загальнокомандне місце. Кращі
спортсмени міста брали участь у всеукраїнських змаганнях у складі клубів, збірних команд Полтавської
області та України. На всі ці заходи залучено більше 50 тисяч грн. Всіма видами фізкультурно-оздоровчої
роботи в місті займається близько 3.5 тисяч чоловік. За місцем проживання населення в місті зареєстровано
чотири спортивні клуби за інтересами де займається близько 400 чоловік. Основною спортивною спорудою
міста є стадіон "Старт", на реконструкцію якого в 2017 році з міського бюджету виділено 1 млн. 235 тис.
гривень. Наразі завершилось будівництво двох спортивних майданчиків зі штучним покриттям на територій
стадіону "Старт" та ЗОШ №9. З міського бюджету на реалізацію даного проекту виділено 1 млн. 420 тис.
гривень.

Міжнародне співробітництво
Миргород має міста-побратими у семи країнах та три українських міста. У серпні 2017 підписано
Протокол про наміри співпраці з м.Анікщяй (Литва). У жовтні 2017 розроблено спільну з муніципалітетом
м.Анікщай проектну заявку на конкурс Міністерства закордонних справ Литви. Мета проекту – обмін
досвідом, проведення семінарів та тренінгів для представників громади та працівників комунальної та
муніципальної сфер.
Підписання Протоколу з м.Анікщай
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Миргород регулярно приймає представників та делегації з інших міст України, що звертаються, щоб
перейняти досвід міста у впровадженні передових досягнень. За 2017 рік місто відвідали близько двадцяти
делегацій.
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