Звіт
міського голови
про роботу міської ради
та її виконавчих органів
за 2018 рік
1. Робота міської ради та її виконавчого комітету. Відкритість влади.
2. Бюджет міста.
3. Економічний розвиток.
4. Соціальний захист населення.
5. Охорона здоров'я.
6. Житлово-комунальна галузь.
7. Гуманітарна сфера.
8. Самоорганізація населення.
9. Молодіжна політика, спорт, культура.
9. Міжнародне співробітництво.

Діяльність міської ради 7 скликання у 2018 році здійснювалася відповідно до ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування", Регламенту роботи Миргородської міської ради та плану роботи міської ради на
2018 рік. Керуючись ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада провела 9
сесійних засідань (в минулому 15). Було ухвалено 325 рішень (в минулому 669), з них 29 рішень про
депутатські запити, у яких порушувалися питання щодо вирішення важливих проблем мешканців міста.
Проекти рішень міської ради оприлюднювалися на офіційному сайті Миргородської міської ради, при цьому
забезпечувався захист персональних даних громадян.
Відповідно до п.4 ч.3 ст.50 закону України "Про місцеве самоврядування", усі засідання сесій міської
ради, постійних депутатських комісій та погоджувальні ради проводилися відкрито. Керуючись
Регламентом, гласність засідань сесій забезпечувалася шляхом надання можливості проведення у залі фото-,
відео-, звукозапису, а також їх онлайн-трансляції в мережі Інтернет. До речі, Миргород – одне з небагатьох
міст України, де всі засідання сесій та постійних комісій проводиться відкрито в онлайн режимі.
Архів відеозаписів оперативно публікувався на Youtube каналі міської ради. За рік опрацьовано та
оприлюднено 156 відеозаписів засідань. Результати поіменного голосування оприлюднювалися на
офіційному веб-сайті міської ради в день голосування.
Для оперативного та якісного інформування депутатів на сайті міської ради, у телефонному режимі, через
електронну пошту, програму "VIBER" оприлюднюються розпорядження про скликання сесії, графік
проведення засідань постійних комісій, погоджувальної ради, проекти рішень, протоколи постійних
депутатських комісій та інше.
Таким чином забезпечено доступність, прозорість і відкритість нашої роботи для громадськості.

Проаналізувавши виконання плану міської ради за 2018 рік, слід зазначити, що його реалізація була
спрямована, насамперед, на виконання пріоритетних завдань розвитку міста та оперативного вирішення
проблемних питань життєдіяльності міста. Крім питань, внесених до плану роботи міської ради на 2018 рік,
на пленарних засіданнях було розглянуто актуальні для громади питання в тому числі і порушені
депутатами, а саме:
Про стан доступності та якості медичних послуг для жителів міста Миргород (36 сесія).
1. Про передачу квартир з балансу виконавчого комітету Миргородської міської ради на баланс відділу
житлово-комунального господарства Миргородської міської ради (36 сесія) (забезпечення соціальним
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які потребують
першочергового забезпечення житлом).

2. Про затвердження Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року (37 сесія).
3. Про внесення змін до рішення 23 сесії міської ради 7 скликання від 11.04.2017 року №3 «Про заборону
руху вантажного автотранспорту по дорогах міста» (38 сесія).
4. Про створення «Інклюзивно-ресурсного центру» Миргородської міської ради (39 сесія).
З метою недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів у 2018 році
опрацьовувались та були ухвалені рішення, що мають ознаки регуляторності.
Пріоритетними напрямками діяльності виконавчого комітету Миргородської міської ради за 2018 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. 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 2018 році виконавчий комітет здійснював свою діяльність відповідно до ст. 52 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" та плану роботи виконавчого комітету на 2018 рік", затвердженого
рішенням виконавчого комітету від 12 грудня 2017 року № 658. Планування здійснювалося згідно з
Регламентом виконавчого комітету, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 16
березня 2016 року № 210. Виконавчим комітетом міської ради у 2018 році проведено 12 засідань (за 2017 –
17), на яких прийнято 444 рішення (за 2017 – 685).
У зв'язку з актуальністю та на виконання рекомендацій, даних на засіданні 39 сесії міської ради сьомого
скликання від 31 серпня 2018 року, як основне – додатково було внесене на розгляд засідання виконавчого
комітету питання про стан боротьби з амброзією на території міста Миргорода, прийняте відповідне рішення.
За результатами розгляду основних питань річного плану виконкому на 2018 рік було прийнято 23 рішення.
Виконавчим комітетом розглядалися і поточні питання, результатом чого є прийняття 420 рішень, із них:
 надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих
архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та припинення дії
договорів – 53;
 архітектурної діяльності (присвоєння, зміна поштових адрес, надання містобудівних умов та обмежень,
перепланування, реконструкція, дозволи на розміщення зовнішньої реклами та їх скасування) – 84;
 використання коштів з цільового фонду міської ради – 24;
 транспорту – 7;
 опікунства, усиновлення і дій від імені неповнолітніх – 73;
 квартирного обліку – 16;
 житлово-комунального господарства, надання дозволів на видалення дерев, затвердження та
погодження тарифів, встановлення лімітів – 35;
 освіти, культури, спорту – 8;
надання матеріальної допомоги за рахунок бюджетних коштів – 69 (на загальну суму – 1268499,00), а
саме:

Категорія осіб
учасники АТО та сім'ї загиблих учасників АТО
на проведення ремонтів
на лікування та у зв’язку із скрутним матеріальним
становищем
на поховання
учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
у зв’язку з надзвичайною ситуацією
матерям новонароджених дітей
ВСЬОГО:

Кількість
осіб
113
12
652

Загальна сума
(грн.)
157999,00
120 000,00
800000,00

24
170
17
148
1136

24 000,00
93 900,00
26 700,00
45900,00
1268499,00

Засідання виконавчого комітету проводилися відкрито, забезпечувалась їх онлайн-трансляція на сайті
міської ради, висвітлювалися матеріали роботи засідань виконкому у місцевих засобах масової інформації.
Проекти рішень та прийняті рішення виконавчого комітету оприлюднювалися на офіційному сайті міської
ради.
У 2018 році міським головою видано 146 розпоряджень з питань діяльності виконавчих органів ради (за
2017 – 152), а також видано 72 розпорядження в частині діяльності міської ради (за 2017 – 96).
Міським головою у 2018 році видано 133 розпорядження про службові відрядження (за 2017 – 118), 495
осіб відкомандирувалася за межі міста і області (у 2017 – 439 та 4 – за кордон). Розпоряджень про
відрядження за кордон у 2018 році не було.
До виконавчого комітету Миргородської міської ради у 2018 році надійшло 4006 документів. З них взято
на контроль 958 документів, в т.ч.: 67 депутатських звернень від народних депутатів України, 135 від
депутатів міської ради, 62 розпорядження голови ОДА, 21 доручення голови/заступників голови ОДА.
Виконавчим комітетом, управліннями та відділами проводилася робота по організації виконання цих
документів, питань, що порушувалися в них, відслідковувалися строки подання інформацій. Виконано і знято
з контролю 811 документів. Залишається на контролі 204 документи. Виконавчим комітетом міської ради у
2018 надіслано 2274 листи (відповідей на вхідні документи) та 749 власних ініціативних листів.
Інформаційне забезпечення
Для забезпечення прозорості та відкритості процесу державних закупівель, забезпечення громадського
контролю за процесом публічних закупівель та забезпечення економного та ефективного витрачання
бюджетних коштів, у 2018 році виконавчим комітетом міської ради було продовжену, розпочату торік роботу
щодо електронізації закупівельного процесу через електронну систему Prozorro. На Єдиному державному
веб-порталі E-data відкритих даних упродовж року оприлюднювалася інформація, визначена Постановою
Кабінету Міністрів України.

Відкритість та доступність влади забезпечувалася також через "гарячі телефонні лінії", особисті прийоми
громадян, Інтерактивну платформу "Відкрите місто", систему місцевих петицій, прес-конференції, "круглі"
столи. За 2018 рік відділом було організовано 14 особистих прийомів громадян міським головою, під час
яких надійшло 65 звернень.

Активно проводиться така форма роботи, як "гарячі" телефонні лінії за участю заступників міського
голови: проведено 12 "гарячих" телефонних ліній. На веб-платформі "Відкрите місто" було опубліковано 94
звернення щодо проблем житлово-комунального характеру, вирішено або дано обґрунтовані відповіді
відповідними організаціями 84. На Єдиній системі місцевих електронних петицій зареєстровано 5
електронних петицій, із них 1 набрала більше 100 підписів, та була винесена на розгляд комісії з питань
житлово-комунального господарства, будівництва, торговельного обслуговування, транспорту, зв'язку,
екологічної політики. Опрацьовано та оприлюднено відео 156 засідань сесій, погоджувальної ради керівників
депутатських фракцій та постійних депутатських комісій.
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.
У 2018 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 2018 р. по грудень 2018 р. працівниками відділу ведення Державного реєстру виборців
внесені наступні зміни до бази даних АІТС "Державний реєстр виборців":
 заведено вхідних відомостей – 148;
 опрацьовано записів – 4925;
 включено виборців – 412;
 знищено записів про виборців – 656;
 внесено змін – 3427
 проведено наказів – 349;
 сформовано запитів до суб’єктів подання відомостей – 14
 опрацьовано заяв виборців – 19.
Динаміку змін у реєстрі у порівнянні з 2017 роком можна побачити на наступній діаграмі:

Протягом 2018 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.
На виконання вимоги Служби Розпорядника Реєстру протягом 2018 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 ;
- 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 11,4).
Відділ успішно співпрацює з усіма органами, закладами, установами та організаціями, які подають
відомості періодичного поновлення. Інформація надходить вчасно та у повному обсязі.
Додатково 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 14 ПК працівників на більш сучасні. Також було розширено існуючу
локальну мережу, яка на кінець року вже нараховувала 74 комп’ютери і поширюється вже не тільки на
приміщення міської ради, а і на нове приміщення ЦНАПу та тих відділів, які там розміщені. На
обслуговуванні відділу знаходиться ще близько 20-ти робочих станцій структурних підрозділів міської ради.
Окремо була проведена значна робота по встановленню комп’ютерної техніки, програмного забезпечення,
налаштування локальної мережі та доступу до мережі Internet у новому приміщенні ЦНАПу. Все

комп’ютерне обладнання підключено до мережі Internet, захищено антивірусом та встановлено необхідне
програмне забезпечення. Також відділом підтримується належне функціонування та періодичне оновлення
даних на інформаційному кіоску, який встановлений у приміщенні міської ради, що дало змогу покращити
інформаційне обслуговування громадян міста. Протягом 2018 року відділом була проведена робота по
налаштуванню та підключенню відеокамер міста до серверу, який на даний час знаходиться у приміщенні
міської ради. В подальшому відділ обслуговує та контролює роботу даного обладнання.
Додатково відділ веде адміністрування системи електронного документообігу АСКОД.
Значну увагу у 2018 році було приділено наповненню та оновленню офіційного веб-сайту міської ради та
її сторінки у соціальних мережах.
Мобілізаційна робота і цивільний захист
Протягом 2018 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 284 розпоряджень по кадрах та 409 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 4 конкурси на заміщення вакантних посад в органах місцевого
самоврядування;
- організована перевірка в рамках Закону України "Про очищення влади";
- укладено 11 трудових договорів;
- поновлені контракти з керівниками комунальних підприємств;
- 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;
- проведена перевірка підприємств, до яких доведені мобілізаційні завдання;
- відпрацьовані документи нормованого забезпечення населення, укладені контракти на виконання
мобілізаційних завдань;
- розроблено розпорядження міського голови "Про забезпечення виконання заходів проведення мобілізації
людських і транспортних ресурсів на території м. Миргорода у 2018році";
- розроблена програма підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2018 рік;
- 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
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 21.05.18 року № 71-в 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 20 запланованих питань розглянуто 17, та 13 питань
розглянуто позапланово. Проведено 14 засідань із них 9 позапланових.
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 35 тис. грн..
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 у місті на 2018 рік затверджено
резервний фонд міського бюджету у сумі 811 тис. грн. Кошти з резервного фонду у 2018 р. використанні на
підставі рішення виконавчого комітету від 10.04.2018 року № 95 для запобігання підтоплення мешканців по
вул. Комарова в сумі 28545 гривень.
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 16.03.2018 № 37-в «Про місцевий
матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 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 29 захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів), з яких
18 обмежено готові та 11 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 29 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 16.01.2018 № 11-в «Про порядок організації радіаційного та
хімічного спостереження на території міста Миргорода» створено відповідну розрахункову аналітичну групу
у складі 7 осіб. З особовим складом групи щоквартально проводяться заняття, члени групи ознайомлені з
своїми функціональними обов’язками.
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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 2018 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.
Заходи протиепідемічного режиму під час епідемії грипу та ГРВІ в епідсезон 2017-2018 років проводились
відповідно до "Плану 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 техногенної безпеки
На території м. Миргорода станом на 01.01.2019 року знаходиться 49 потенційно небезпечних об’єктів
(далі - ПНО), перелік яких затверджено на засіданні міської комісій з питань ТЕБ та НС (Протокол № 11 від
03.10.2018 р.). Ще 7 об’єктів пройшли ідентифікацію з погодженням повідомлення про результати
ідентифікації, але ще не оформили свідоцтво про реєстрацію ПНО.
Стан безпеки на водних об'єктах
На виконання розпорядження міського голови від 27.04.18 року № 62-в «Про організацію безпечного
відпочинку на водних об’єктах міста» та рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС «Про підготовку до
купального сезону 2018 року та літнього відпочинку, запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста в
літній період» від 04.05.2018 року проводились відповідні заходи.
Стан пожежної безпеки
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 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. У той же час, з них
несправні близько 40 вуличних гідрантів (що складає 35%). Протягом року на території міста надзвичайних
ситуацій не виникало.
Споживчий ринок та підприємництво
Сфера обігу товарів і послуг
Станом на 1 січня 2019 року діє:462 стаціонарних магазинів, 125 підприємств дрібнороздрібної мережі; 38
підприємств ресторанного господарства, 214 підприємств сфери послуг, 30 аптек та аптечних пунктів, 8
ветаптек, 4 магазини “Оптика”, 15 автозаправних станцій.
Протягом звітного періоду відкрито:
4 підприємства роздрібної торгівлі:
 магазин "Ріх меблі", вул. Сорочинська, 53
 магазин "Фермерок", вул. Незалежності, 7
 магазин "Маркет", вул. Гоголя, 162
 магазин "Аксесуари", вул. Гоголя, 147, прим.8
1 підприємство ресторанного господарства
 кафетерій "KARTVELI", вул. Гоголя, 147
1 аптека:
 аптека "Радій, ЛТД", вул. Гоголя, 104

На даний час темпи росту кількості новостворених торгівельних закладів уповільнилися. Це говорить про
те, що місто насичене об’єктами торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг. Забезпеченість
населення міста торговельною площею на 1000 жителів у м. Миргороді вище нормативу у 3.3 рази.
Супермаркетів в місті – 7, які надають населенню додаткові послуги, а саме, продаж товарів в кредит,
знижки постійним покупцям за дисконтними картками, цінові акції. Фірмова торгівля в місті представлена
більше 10 підприємствами.
Місто охоплено найнеобхіднішими побутовими послугами. Мережа підприємств побутового
обслуговування включає практично весь орієнтовний перелік обов’язкових видів послуг для надання у
містах.
Розвиток підприємництва
Станом на 01.01.2019 року число діючих фізичних осіб-підприємців в місті складає – 1924, юридичних
осіб – 176.
У сфері малого підприємництва працює близько 4,0 тис. чоловік. Переважний напрямок в
підприємницькій діяльності міста займає торговельно – посередницька діяльність та діяльність у сфері
послуг.
У місті продовжує працювати Фонд підтримки підприємництва для надання фінансово-кредитної
допомоги малому бізнесу. За період з 2004 року по 01.01.2019 року 17 представників малого бізнесу міста
отримали фінансову підтримку на загальну суму 391,0 тис. грн. У результаті проведеного конкурсу бізнес–
планів в грудні 2018 року переможцю - представнику малого підприємництва надано безпроцентну
поворотну допомогу у розмірі 50 тис. грн. на придбання духової шафи для виготовлення м'ясних та
борошняних виробів в кафетерії.
Проблемні питання суб’єктів господарювання та громади міста розглядаються і вирішуються на
засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Протягом звітного періоду проведено 5
засідань Координаційної ради.
Активно співпрацюємо із Проектом міжнародної технічної допомоги "Партнерство для розвитку міста"
(Проект Проміс). Рішенням тридцять сьомої сесії сьомого скликання міської ради №102 від 18.05.2018 року
затверджена Програма посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, яка
спрямована на створення сприятливих умов для бізнесу, підвищення ролі та внеску малого і середнього
підприємництва в економічний і соціальний розвиток міста Миргорода.
Експертами проекту ПРОМІС із 8 пропозицій від проектантів міста ухвалено 2 проектні концепції на
отримання гранту Фонду сприяння МСП, а саме:
 від громадського об'єднання "Лад і добробут в рідному місті" - "Створення Бізнес - Академії".
Вартість проекту – 544460 грн., в т.ч. 381110 грн.– кошти проекту ПРОМІС, 163350 грн.– власний внесок
проектанта;
 від соціального підприємства "Благодія" - "Створення Центру керамічного мистецтва". Вартість
проекту – 598436 грн., в т.ч. 410000 грн.–кошти проекту ПРОМІС, 188436 грн. – власний
внесок
проектанта.
Дані проекти, які спрямовані на покращення конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва міста, будуть реалізуватися в 2019 році.
Надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності
За звітний період прийнято 53 рішення виконавчого комітету та укладено 224 договорів на надання в
оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності. За 2018 рік від сплати за
оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності до міського бюджету надійшло 692,2 тис. грн.
Із суб’єктами господарювання, які не здійснили у відведений термін сплату за надання в оренду окремого
конструктивного елементу благоустрою комунальної власності, проводиться робота по недопущенню
заборгованості та здійсненню термінової сплати, а саме боржникам направлено 68 листів-попереджень щодо
термінової сплати заборгованості за оренду окремого елементу благоустрою комунальної власності.
Захист прав споживачів
Протягом звітного періоду до відділу звернулися 292 особи, в т.ч.: 34 – з письмовою заявою на ім'я
міського голови, 6 – на Гарячу "урядову лінію, 148 – безпосередньо до працівників відділу, 104 – по
телефону. Дієву допомогу одержали всі заявники, в т.ч.: для 14 - повернули кошти, для 158 – проведено
гарантійний ремонт побутової техніки та мобільних телефонів, для 24 – здійснено обмін товару, 52 особи
одержали вичерпну консультацію, 30 – допомогли оформити письмові заяви до виконавців торгових або
інших послуг

Із метою негайного реагування на виявлені порушення у сфері захисту прав споживачів та прийняття
заходів щодо їх усунення, направлено 15 листів до міського відділу поліції, 8 - до управління
держпродспоживслужби у м. Миргороді. Відділ споживчого ринку та підприємництва у складі робочої групи
постійно бере участь у заходах щодо дотримання безпечності харчових продуктів в м. Миргороді. Відповідно
до розпорядження міського голови від 06.08.2018р. № 94-В та з метою попередження виникнення гострих
кишкових інфекцій та харчових отруєнь в м. Миргороді, в серпні 2018 року була проведена перевірка
торговельних точок з виготовлення та продажу шаурми та виробів швидкого харчування. Всього обстежено
34 торгівельні точки. Кожна торгівельна точка опрацьована, недоліки усунені, на порушників правил
благоустрою інспекцією з благоустрою оформлено протоколи.
Надання адміністративних послуг
Для покращення надання якості адміністративних послуг населенню завершено реалізацію проекту
«Реконструкція приміщення по вул. Гоголя, 171/1 для облаштування ЦНАП в м. Миргород». Із 10 вересня
2018 року ЦНАП приймає громадян в новому приміщенні. Центр надає 117 адміністративних послуг, з них
80 послуг, які надаються відділами та управліннями міської ради, 37 - послуги органів виконавчої влади.
До Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету подано 21834 заяви на отримання
адміністративних послуг. За цей період з різних питань за консультаціями звернулися 35 680 громадян.

З 2018 року Центром проводиться реєстрація звернень громадян. У звітному році зареєстровано1026
звернень.
Адміністратори центру мають паролі доступів до реєстрів та іменні печатки. Працює принцип
взаємозаміни, всі працівники уніфіковані та можуть надати консультацію з кожної адміністративної послуги
та прийняти відповідний пакет документів. Адміністраторами також надаються "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 послуги.
Сплата за витяги Державного земельного кадастру про земельні ділянки находить до місцевого бюджету,
що за 11 місяців цього року становило 63 110 грн.
До місцевого бюджету також надходять кошти за платні адміністративні послуги заяви яких подаються
через ЦНАП, а саме: відділів та управлінь міської ради; відділу реєстрації прав на нерухоме майно, відділу
реєстрацій місця проживання громадян, відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців та
органів державної влади: відділу у Миргородському районі Головного Управління Держгеокадастру у
Полтавській області, Миргородського МРВ УДМС України в Полтавській області, Головного

територіального управління юстиції у Полтавській області, Управління держпродспоживслужби в м.
Миргороді.
Плата за деякі адміністративні послуги справляється в державний бюджет, а саме надання інформаційної
довідки з реєстру прав на нерухоме майно. В приміщенні центру встановлено термінал самообслуговування
населення, як альтернативну можливість сплати за платні адміністративні послуги на місці.
В Центрі встановлено обладнання для оформлення та видачі біометричних закордонних паспортів
громадянам України та паспортів громадян України у вигляді ІD-картки.

За такою послугою вже звернулися 2 280 громадянина. Серед заявників переважно жителі міст
Миргорода, Києва, Кременчука, Маріуполя, Полтави, Миргородського, Багачанського, Глобинського районів
та діти, які отримують паспорта при досягненні 14 віку. З листопада 2018 року законодавством встановлено
вимогу заміни паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України у вигляді
ІD-картки у разі порушення термінів вклейки фотокартки при досягненні 25 та 45 річного віку. Також на
законодавчому рівні з'явилася можливість обміну паспорта на паспорт у вигляді ІD-картки за бажанням
громадян, що в свою чергу суттєво збільшило кількість заявників. У 2018 році Миргородський ЦНАП став
Членом Всеукраїнської Асоціації ЦНАПів України.
Станом на 1 січня 2019 року працівниками відділу реєстрації прав на нерухоме майно прийнято та
опрацьовано 3990 заяв про державну реєстрацію права власності, інших речових прав, обтяжень. Відділом
проводилась реєстрація прав щодо нерухомого майна, яке розміщене в межах міста Миргород та
Миргородського району, та зважаючи на те, що відповідно до чинного законодавства, державна реєстрація
прав може проводитись незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах області, до відділу
також надходили заяви щодо реєстрації прав на нерухоме майно, розташоване на території Лохвицького,
Лубенського, Великобагачанського та Хорольського районів, а також міста Полтави. Отримано коштів
адміністративного збору 347 381 грн та 5000 гривень сплати за проведення державної реєстрації за
скороченими термінами. Кошти адміністративного збору за державну реєстрацію прав стовідсотково
зараховуються до місцевого бюджету.
Станом на 01 січня 2019 року в результаті виконання відділом своїх функцій відділу реєстрації юридичних
та фізичних осіб підприємців та громадських формувань до місцевого бюджету надійшло 99 967 грн.
Державними реєстраторами впродовж 2018 року була проведена 1771 реєстраційна дія, в тому числі по м.
Миргороду зареєстровано юридичних осіб – 25, фізичних осіб-підприємців – 310, припинено - 22 юридичні
особи та 258 фізичних осіб-підприємців.
Упродовж 2018 року до відділу зверталися заявники з Миргородського, Великобагачанського,
Шишацького, Хорольського 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.
Відділом реєстрації місця проживання громадян продовжується робота щодо створення Реєстру
територіальної громади міста Миргорода. 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 55 карток реєстрації особи, 58 шт. адресних карток. Станом на 07.12.2018 р.
зареєстровано 37301 особа. До міського бюджету було зараховано 33457,0 грн. адміністративного збору.
За звітний період роботи відділу проведено 6978 дій реєстраційних (що на 2332 більше ніж у 2017 р.), в
т.ч. зареєстровано місце проживання громадян – 4538 чол.; зняття місця реєстрації проживання громадян –
2440 чол. ( в т.ч. по повідомленнях з інших міст – 542 чол., інформації ДМС щодо смерті громадянина – 460
чол.).
Відділом видається 11 видів довідок на різні потреби громадян, а саме для отримання пільг, субсидій,
допомог, для нотаріуса (оформлення спадщини), для судів (на оформлення аліментів), пенсійного відділу при
оформленні пенсій та інші.
На виконання рішення виконавчого комітету від 9 серпня 2017 р. № 485 розроблений паспорт міської
інформаційної електронної бази даних реєстрації місця проживання громадян. На даний час база даних
знаходиться в стадії постійного опрацювання: здійснюється щоденна актуалізація, наповнення бази даних. За
наявною інформацією на обліку на даний час знаходиться 15608 домогосподарств.
Протягом звітного року до земельного відділу для розгляду надійшло 705 звернень щодо оформлення прав
на земельні ділянки, з яких 528 заяв надійшло від фізичних осіб та 177 – фізичні особи-підприємці, юридичні
особи. За результатами розгляду цих звернень, а також з метою регулювання земельних відносин міською
радою на засіданнях сесій прийнято 88 рішень щодо земельних питань.
Земельний відділ, як і у попередніх роках, протягом 2018 року здійснював підготовку проектів договорів
оренди землі, моніторинг договорів оренди земельних ділянок комунальної власності. Станом на 01.01.2019
року обліковується:
- 507 договорів оренди земельних ділянок, в тому числі: 193 – укладені з юридичними особами, 234 –
укладені з фізичними особами-підприємцями та 80 договорів – укладені з громадянами (індивідуальне
землекористування);
- 58 договорів врегулювання правовідносин;
- 39 договорів сервітутного (обмеженого) використання по вбудованих приміщеннях.
Протягом звітного року, на виконання рішень про затвердження документації із землеустрою та надання в
оренду земельних ділянок, було укладено 55 нових договорів оренди: 17 договорів - з юридичними особами з
сукупним розміром місячної орендної плати 126 204 грн., 24 договори – з фізичними особами на суму 38
294,12 грн. та 14 договорів оренди земельних ділянок з громадянами (індивідуальне землекористування)
сукупний розмір річної орендної плати по цих договорах 18 211 грн.
За 2018 рік до бюджету міста в рахунок оплати за використання земель комунальної власності надійшло
18 529 341,37 грн., в тому числі від сплати за оренду земельних ділянок комунальної власності від
юридичних осіб – 12 150 540,21 грн., від фізичних осіб – 4 904 241,49 грн., за користування земельними
ділянками на підставі договорів врегулювання правовідносин – 1 058 438,28 грн., договорів сервітутного
(обмеженого) використання по вбудованих приміщеннях 416 121,39 грн. В цілому заплановані показники
щодо надходжень від сплати за землю виконані.
Ще одним напрямком функцій земельного відділу є здійснення організаційних робіт стосовно продажу
земельних ділянок та підготовка земельних торгів (аукціонів). У 2018 році продано 9 прав на земельні
ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення на загальній площі 3,5021 га. Зокрема:
- за результатами земельних торгів (аукціонів) продано у власність 1 земельну ділянку площею 3,0012 га,
за адресою: м. Миргород, вул. Миргородська, 121-А, продано права оренди на 2 земельні ділянки площею
0,2000 га по вул. Петрівській, 17-Б та площею 0,1185 га по вул. Промисловій, 24-Б.
- шляхом викупу, продано 6 земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна власності
покупців, а саме: площею 0,0027 га по вул. Я. Усика, 1-В; площею 0,0165 га по вул. Гоголя, 98-А; площею
0,0708 га по вул. Воскресінській, 9-В; площею 0,0350 га по вул. Свидницького, 2-А; площею 0,0461 га по вул.
Воскресінська, 13-А; площею 0,0113 га по вул. Воскресінська, 13-А.
Коштів до місцевого бюджету від продажу у власність земельних ділянок надійшло у сумі 6 515 132,45
грн., від продажу прав оренди на земельні ділянки в сумі 58 640,00 грн.
Протягом звітного періоду до міської ради надійшло 8 звернень стосовно виділення земельних ділянок
шляхом проведення земельних торгів (аукціонів). Відповідно до цих заяв прийняті сесійні рішення, наразі
здійснюється підготовка цих земельних ділянок (лоти) на торги.
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 у розділі
"земельний відділ".
Серед основних функцій земельного відділу також є розгляд земельних спорів. Протягом 2018 року
відбулось 18 засідань комісії по вирішенню земельних спорів та розглянуто 28 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. Варто зазначити, що до роботи комісії залучались
працівники Інспекції із благоустрою, а також депутати міської ради.
З метою ефективного використання земель комунальної власності та забезпечення надходжень до
міського бюджету від використання земель міста земельним відділом здійснювалась претензійна та позовна
робота з питань використання земель міста, в тому числі стосовно укладення договорів оренди земельних
ділянок та нарахування збитків за використання земельних ділянок комунальної власності без
правовстановлюючих документів. В результаті цього протягом 2018 року до бюджету міста надійшло 46
246,23 грн. коштів від сплати збитків за використання земельних ділянок без правовстановлюючих
документів та подано 3 заяви по оформленню землекористування. У другому півріччі звітного року
активізовано роботу комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та
землекористувачам; проведено 3 засідання комісії, в тому числі з проведенням обстежень земельних ділянок
на місцевості. Також ініційовано проведення 5 позапланових перевірок Головним управлінням
Держгеокадастру у Полтавській області стосовно дотримання вимог земельного законодавства, зокрема
використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів. За інформацією державного
інспектора у сфері державного контролю за використанням та охороною земель за результатами перевірки на
даний час видано 4 приписи з вимогою усунення порушень, тобто оформлення землекористування.
Згідно з планом роботи архівного відділу проводилася робота щодо реалізації державної політики в галузі
архівної справи, забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та
архівні установи. Проведено низку заходів щодо забезпечення збереженості та обліку документів, проведено
цикл санітарно-гігієнічних робіт у сховищах (обезпилення, дезінфекція, контроль за температурно-вологим
режимом), оправлено та підшито 120 архівних справ, 466 справ закартановано, тривала робота щодо
дотримання пожежної безпеки і правил охорони приміщення архіву.
У 2018 році на державне зберігання надійшло 466 справ частини фонду Миргородської міської ради.
Документи пройшли науково-технічне опрацювання, описи, схвалені ЕПК Державного архіву Полтавської
області, та 8 фондів (1159 справ) ліквідованих установ, описи схвалені ЕК архівного відділу Миргородської
міської ради. За звітний період схвалено на ЕПК державного архіву Полтавської області описи на 494 од. зб.
управлінської документації – 466 справ виконавчого комітету Миргородської міської ради, 28 справ
Миргородської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної
служби у Полтавській області, 18 справ з особового складу виконавчого комітету Миргородської міської
ради, 25 справ з особового складу Миргородської ОДПІ. На ЕПК держархіву Полтавської області погоджена
номенклатура справ виконавчого комітету Миргородської міської ради на 2018 рік.
У читальному залі архівного відділу було прийнято 22 користувача документів, для опрацювання надано
214 справ фондів Миргородської міської ради та її виконавчого комітету, відділу освіти Миргородської
міської ради, Хомутецького дитячого будинку, тощо. У 2018 році працівниками архівного відділу було
підготовлено та проведено три виставки архівних документів. До архівного відділу міської ради надійшло
407 заяв (запитів) соціально – правового характеру, з них 11 для призначення пенсії на пільгових умовах,
виконано 401 заява (запит) на 6 запитів надано рекомендації звернутися за місцем знаходження документів,
також до архівного відділу надійшло 175 заяв (запитів) майнового та тематичного характеру, всі заяви
(запити) тематичного (майнового) характеру виконані.
На особистому прийомі громадян начальником архівного відділу розглянуто 181 звернення. Крім видачі
архівних довідок, громадянам постійно надавались консультації з питань про місцезнаходження документів
установ і організацій, телефони та адреси архівних установ України.
Бюджет міста
За 2018 рік, без врахування офіційних трансфертів, при запланованих надходженнях – 201741,3 тис. грн.
бюджет отримав – 220051,1 тис. грн., план перевиконано на 18309,8 тис. грн. і виконання становить 109,1
відсотка. В звітному періоді бюджет отримав доходів більше проти відповідного періоду 2017 року на
30101,7 тис. грн., або 115,8 відсотка.

Бюджет міста по фондах
за 2018 рік (тис.грн.)
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По загальному фонду, без урахування офіційних трансфертів, що характеризує виконання міського
бюджету по доходах, надійшло – 195023,6 тис. грн. при плані – 188331,6 тис. грн., виконання становить 103,6
відсотка, понад план надійшло 6692,0 тис. грн. Це більше надходжень відповідного періоду минулого року на
20297,3 тис. грн., ріст складає 111,6 відсотка.

Надходження до загального фонду бюджету
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Найбільші суми по загальному фонду бюджет міста за 2018 рік отримав з наступних джерел надходжень
по:
- податку на доходи фізичних осіб –110247,2 тис. грн., або 56,5 %;
- платі за землю – 27044,8 тис. грн., або 13,9 %;
- єдиному податку – 22679,2 тис. грн., або 11,6 %;
- акцизному податку – 15228,0 тис. грн., або 7,8 % ;
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 11566,7 тис. грн., або 5,9 %.
Найбільшу питому вагу в доходах бюджету міста займає податок на доходи фізичних осіб – 56,5 відсотка.
За 2018 рік цього податку надійшло – 110247,2 тис. грн., що більше плану на 3367,6 тис. грн., або 103,2
відсотка. Це більше надходжень проти відповідного періоду минулого року на 15073,1 тис. грн.
За звітний період по платі за землю надійшло – 27044,8 тис. грн. при уточненому плані – 26200,0 тис. грн.,
планові показники перевиконані на 844,8 тис. грн. Виконання склало 103,2 відсотка. Це більше проти 2017
року на 1067,3 тис. грн., або 104,1 відсотка.
До спеціального фонду за 2018 рік надійшло – 25027,5 тис. грн., що більше плану на 11617,8 тис. грн. і
становить 186,6 відсотка. Найбільші суми по спеціальному фонду бюджет міста отримав: від власних
надходжень бюджетних установ – 15320,4 тис. грн., від надходжень до бюджету розвитку – 9148,6 тис. грн.,
та кошти цільового фонду – 492,0 тис. грн.
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за 2018 рік (тис.грн.)
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За 2018 рік до бюджету розвитку надійшло – 9148,6 тис. грн., а саме: кошти пайової участі у розвитку
інфраструктури – 2574,8 тис. грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення – 6515,1 тис. грн., кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського
призначення – 58,7 тис. грн.
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Видаткова частина міського бюджету за 2018 рік виконана в сумі 427 039,6 тис. грн., що становить 96,6
відсотка до уточненого річного плану.
Видатки загального фонду за 2018 рік склали 363 949,7 тис. грн. або 97,5 відсотка до плану, видатки
спеціального фонду – 63 089,9 тис. грн., тобто 91,6 відсотка до плану.
За 2018 рік у міському бюджеті 85,2 відсотка займають видатки загального фонду, 14,8 відсотка –
спеціального фонду.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 139 517,9 тис. грн., що на 21,6 відсотка більше
проти відповідного періоду 2017 року.
На харчування та медикаменти спрямовано 9 090,3 тис. грн., що більше проти минулого року на 14,4
відсотка.
У порівнянні з 2017 роком видатки на оплату за спожиті енергоносії зменшились на 0,7 відсотка і склали
11 030,4 тис. грн.
З державного бюджету на оплату пільг та субсидій пільговим категоріям громадян, виплати сім’ям з
дітьми та інші виплати населенню у 2018 році перераховано 168 018,4 тис. грн., що менше в порівнянні із
2017 роком на 13 648,3 тис. грн.
На капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку використано 56 730,8 тис. грн. Кошти були
спрямовані на:
- будівництво та реконструкцію об’єктів міста – 12 537,2 тис. грн., в тому числі: 1 599,2 тис. грн. на
будівництво амбулаторій для новоствореного КНП “Миргородський міський центр первинної медико санітарної допомоги”;
- проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних
доріг та тротуарів – 15 842,8 тис. грн., в тому числі 2 953,2 тис. грн. за рахунок субвенції з державного
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на капітальний
ремонт доріг вул. Д. Озеро, Байрацька, Котляревського;
- інші капітальні видатки на капітальний ремонт закладів бюджетної сфери, житлового фонду та
нежитлових приміщень, придбання основних засобів – 24 703,9 тис. грн., в тому числі: 319,9 тис. грн. за
рахунок субвенції з державного бюджету на придбання житла для дітей-сиріт та осіб з їх числа; 485,4 тис.
грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для сімей загиблих осіб в АТО; 1 484,0 тис. грн. за рахунок субвенції з державного
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на капітальний
ремонт ЗОШ № 7 та гімназії ім. Т.Г.Шевченка; 335,2 тис. грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету на
капітальний ремонт та придбання основних засобів для закладів освіти.

- субвенції надані державному та обласному бюджетам - 3 646,9 тис. грн., в тому числі: 300,0 тис. грн.
на підтримку розвитку територіального сервісного центру № 5344 регіонального сервісного центру МВС
України в Полтавській області; 76,3 тис. грн. для Миргородської місцевої прокуратури.

Однією з об’ємних галузей була і залишається галузь соціального захисту та соціального забезпечення
міста, яка займає у міському бюджеті 43 відсотка всіх видатків. За звітний період використано 183606,1 тис.
грн. Видатки зменшено проти 2017 року на 9721,7 тис. грн., або на 5 відсотків. Видатки спрямовані на
виплату пільг та субсидій пільговим категоріям громадян, допомогу сім’ям з дітьми, утримання центру
соціальних служб сім’ї, дітей та молоді та проведення заходів, територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
На утримання установ освіти 2018 року направлено 119726,5 тис. грн., або 28 відсотків загальної суми
видатків, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету використано 37604,9 тис. грн.
Видатки на житлово–комунальне господарство займають 4,8 відсотка видатків бюджету. За 2018 рік на
ЖКГ спрямовано 20708,1 тис. грн., що на 1579,7 тис. грн. або на 8,3 відсотка більше проти 2017 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 житловокомунальної сфери.
На поточний і капітальний ремонт автомобільних доріг міста та реконструкцію тротуарів освоєно 20448,7
тис. грн., що становить 4,8 відсотка видатків місцевого бюджету.
На заклади культури у 2018 році спрямовано 14356,1 тис. грн., що складає 3,4 відсотка всіх видатків та
більше від попереднього періоду на 1910,7 тис. грн.
Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1,3 відсотка в загальній структурі видатків або 5 660,7 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”.
У 2018 році в місті створено комунальне некомерційне підприємство “Миргородський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги”. На його утримання було спрямовано 3 516,6 тис. грн.
Інші видатки міського бюджету за 2018 рік освоєно в сумі 10738,7 тис. грн., з яких: 5222,1 тис. грн.
складають міжбюджетні трансферти; 3863,9 тис. грн. внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання; 637,2 тис. грн. грантові кошти на реалізацію проекту ЄС «Модернізація виробництва,

постачання та споживання теплового району в м. Миргород (MO.GE.DI.CO); 1 015,5 тис. грн. – інші видатки,
спрямовані на забезпечення витрат не віднесених до основних груп.

Соціальний захист населення
Реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин
Упродовж 2018 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати у місті в порівнянні до 1
січня 2018 року зменшилася на 2874,4 тис. грн. та станом на 1 січня 2019 року становила 128,3 тис. грн.
Зарплатні борги у місті мають два підприємства, які відносяться до категорії банкрути (ДП ДАК «Хліб
України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів №1», ТОВ «Миргородм’ясопром») та одне віднесене до
економічно-активних підприємств (Державний Миргородський гренажний завод).
Підприємство банкрут ДП НАК «Надра України» «Миргороднафтогазрозвідка» станом на 01.08.2018 року
повністю погасило заборгованість із виплати заробітної плати колишнім працівникам за рахунок продажу
майна та допомоги з НАК «Надра України».
З метою забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці 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.
Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по
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Упродовж 2018 року робочою групою по легалізації заробітної плати та зайнятості населення міста
проведено 16 рейдів, обстежено 79 суб’єктів господарської діяльності, виявлено 21 найманого працівника,
що працювали без оформлення трудових відносин, за результатами проведеної роботи суб’єктами
господарської діяльності укладено 11 трудових договорів. До Управління Держпраці у Полтавській області
направлено матеріали по 14 суб’єктах господарської діяльності для вжиття заходів у межах наданих
повноважень.
За результатами проведеної роботи згідно з даними Миргородської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області у
добровільному порядку суб’єктами господарської діяльності легалізовано 964 робочих місця.
Станом на 01.01.2019 р. на обліку в управлінні перебуває 2886 інвалідів. Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256 «Деякі питання використання коштів державного
бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих
категорій населення» у 2018 році 6 інвалідам та 13 малозабезпеченим пенсіонерам було виплачено
матеріальну одноразову допомогу в сумі 13601,50 грн.
У 2018 році у санаторно-курортних закладах оздоровлено 41 інваліда та ветерана війни. Грошова
компенсація замість санаторно–курортного лікування виплачена 26 інвалідам. У 2018 році видано 561
направлення на забезпечення протезно – ортопедичними виробами. (у 2017 році – 517 од.). За медичними
показниками інваліди забезпечені 111 одиницями технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі 31
кріслом колісним (у 2017 році – 55 одиниць, в тому числі 18 кріслами колісними).
Питання оздоровлення громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії
перебуває на постійному контролі в управлінні. У 2018 році оздоровлено 29 осіб даної категорії, відповідно
до поданих заяв (у 2017 році – 29 осіб). Також за кошти місцевого бюджету оздоровлено 1 особу, яка
постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС 2 категорії.
Також у 2018 році за рахунок коштів міського бюджету:
- 12 особам (в тому числі 1 вдова інваліда війни, 2 інваліда війни з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС, 9
інвалідів війни з числа воїнів-інтернаціоналістів на території інших держав) надана матеріальна допомога на
проведення ремонту власних житлових будинків і квартир на суму 120,0 тис. грн;
- забезпечено безоплатне (пільгове) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на суму 99,8 тис. грн.;
- виплачено разову адресну грошову допомогу 170 учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС на суму 93,9 тис. грн.
Пріоритетним напрямком соціального захисту населення міста визначено надання соціальної підтримки
учасникам АТО та членам їх сімей.
В рамках державної бюджетної програми «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної
адаптації, забезпечення санаторно – курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій
постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції», оздоровлено у
санаторно-курортних закладах 4 учасників АТО, пройшли професійну адаптацію за спеціальністю водія 2
учасника АТО та психологічну реабілітацію отримали 2 учасника АТО.
За кошти, виділені з обласного бюджету, у 2018 році оздоровлено у санаторії «Миргород» 2 особи, мати
загиблого учасника антитерористичної операції та дочка загиблого воїна-інтернаціоналіста.
Упродовж 2018 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 січня 2019 року сформована електронна та паперова база даних, яка налічує 12389
пільговиків, в тому числі учасників АТО - 649 осіб (УБД - 636, інв.війни - 12, уч.війни - 1).
Щомісяця пільгами з оплати комунальних послуг користується 3692 пільговика та членів їх сімей.
Підприємствами у 2018 році надано пільг:
1) на житлово-комунальні послуги - на суму 11872,5 тис.грн.;
2) на автомобільний проїзд – на суму 1916,9 тис.грн.;
3) на проїзд у приміському залізничному транспорті – на суму 301,8 тис. грн.;
4) на послуги зв’язку – 173,2 тис. грн.
Всього у 2018 році профінансовано пільг за рахунок субвенції з Державного бюджету на суму – 13815,7
тис. грн. (в т. ч. погашена заборгованість минулих років на суму 1943,2 тис.грн.).
За рахунок коштів обласного бюджету було відшкодовано вартість ритуальних послуг на поховання 2 осіб
в сумі 2,8 тис. грн. (в тому числі 1 учасник бойових дій, 1 інвалід 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 2018 рік склала 43610,7 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 2018 рік
було виплачено допомогу 260 сім’ям на загальну суму 8807,68 тис. грн. (368/9885,99 тис. грн. за 2017р.).
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1553 сім’ям виплачена державна допомога сім’ям з дітьми на суму 21 339,22 тис. грн., (за 2017 р. – 1563
сім’ям/ 24 292,15 тис. грн.), що на 0,6% менше, ніж за 2017 рік, з них:
• допомогу по вагітності та пологах виплачено 142 особам на суму 217,9 тис. грн.;
• допомогу при народженні дитини виплачено 1068 заявникам на суму 14 249,4 тис. грн.;
• допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, отримали 22 опікуни на суму 1127,8 тис.
грн.;
• допомогу на дітей одиноким матерям виплачено 334 жінкам на суму 5 723,5 тис. грн.;
• допомогу при усиновленні дитини отримали 2 батьків на суму 20,6 тис. грн.;
На обліку в управлінні станом на 01.01.2019 року перебуває 508 інвалідів з дитинства, в тому числі 215
дітей з інвалідністю, які отримали державну соціальну допомогу на суму 10310,77 тис. грн.
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітямінвалідам
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Впродовж 2018 року управлінням надано 24 особам допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не відоме на суму 107,01 тис.
грн.
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ям, 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» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 31.01.2007 року №81 виплачена 3 прийомним батькам на суму 252,55 тис. грн.
Компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги, отримували 12 осіб на суму 29,93 тис. грн.
Щомісячну допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок
психічного розладу, у 2018 році отримало 44 особи.
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 258 сімей.
Пріоритетним напрямком в роботі управління залишається виконання програми призначення житлових
субсидій.
Впродовж 2018 року субсидією на житлово-комунальні послуги скористалося 7664 домогосподарств в
сумі 81 780,0 тис. грн. (11785 сім’ям /115 506,9 тис. грн. за 2017р.). У зв’язку зі змінами у законодавстві
кількість одержувачів зменшилася на 35%.
Станом на 01.01.2019 року середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги склав 1646,0 грн.
проти 1565,43 грн. у минулому році.
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Особливе значення для забезпечення виваженої політики соціального захисту відіграє Програма
соціального захисту населення м. Миргорода, обсяги фінансування якої у 2018 році становили 3 993,3 тис.
грн., що значно підвищило якість життя незаможних верств населення. За минулий рік виплачено:
одноразової адресної матеріальної допомоги 652 громадянам на загальну суму 800,00 тис. грн.; одноразової
допомоги при народженні дитини - 148 жінкам на суму 45,9 тис. грн.; допомоги на поховання - 24 особам на
суму 24,0 тис. грн.
Працевлаштування
Послугами Миргородської міськрайонної філії Полтавського обласного центру зайнятості за 2018 рік
скористались 5882 незайнятих громадян, статус безробітного отримало 1865 громадян, з них 627 осіб молодь до 35 років.
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями станом на 01.01.2019 року становила 3819 (більше порівняно
з відповідним періодом минулого року на 625 вакансій).
Рівень укомплектування вакансій склав 86 %.
За сприяння державної служби зайнятості станом на 01.01.2019 року:
- отримали роботу - 3615 осіб;

- 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 43 безробітних;
- у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 575 безробітних.
За направленням служби зайнятості станом на 01.01.2019 року пройшли професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації 285 зареєстрованих безробітних. Після закінчення професійного
навчання працевлаштовано 99 % безробітних. З початку року охоплено профорієнтаційними послугами 1856
осіб, що мали статус безробітного.
Впродовж 2018 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 103 особи з інвалідністю, що на 3% більше
у порівнянні з минулим роком. Працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 48 безробітних з числа
інвалідів.
Впродовж звітного періоду проходили професійне навчання 9 безробітних з числа осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
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 інвалідів, що отримали послуги служби
зайнятості
6.1 з них працевлаштовані за сприяння служби
зайнятості
6.2 залучені до участі у громадських та інших
роботах тимчасового характеру
6.3 проходили професійне навчання
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Впродовж 2018 року працевлаштовано 25 осіб з числа учасників антитерористичної операції. В роботах
тимчасового характеру брали участь 4 особи.
Для прискорення працевлаштування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
організовується професійне навчання під замовлення роботодавців за професіями, спеціальностями та
напрямками підвищення кваліфікації, які користуються попитом на ринку праці, впродовж 2018 року
направлено на профнавчання 5 осіб.
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миргородської міської
ради надає соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують
сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.
Впродовж 2018 року послугами закладу скористалися 2305 осіб, з них: особи з інвалідністю – 496;
ветерани війни – 173 (інваліди війни – 22); ветерани праці - 735; постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС-13;
внутрішньо переміщені особи -61.

► Відділення соціальної допомоги вдома .
Відділенням надається соціальна послуга «догляд вдома»,
які надають 32 соціальні робітники. Протягом 2018 р. надано
послуг 400 особам. На платній основі обслуговується 52
особи в яких є працездатні діти, але які живуть в інших
населених пунктах. В середньому підопічні сплачують в
місяць за платні послуги від 150 до 200 грн.
Станом на 01.01.2019р. від надання платних послуг
надійшло - 69 тис. грн. Навантаження на соціального
робітника – 10-12 осіб. Всі соціальні робітники забезпечені
спецодягом та велосипедами.
► Відділення денного перебування - надає послуги
соціальної адаптації та денного догляду.
Відді
ленням
денного перебування станом на 01.01.19 р. надано
послуг – 1393 особам. Проводяться заняття в залі ЛФК,
заняття гуртків хорового співу та прикладного
мистецтва, різноманітні заходи до урочистих та
визначних дат, психолог відділення проводить групові
та індивідуальні заняття.
В Університеті третього віку навчання проходить 42
особи на 3 факультетах: літературно–мистецькому;
основ медицини та здорового способу життя;
екологічного садівництва та городництва. До співпраці
залучаються небайдужі люди в нашому місті, всі лекції
проводяться на волонтерських засадах, особливо
допомагають лікарі, юристи, педагоги в проведенні
навчального процесу.
Протягом року проведено 63 заходи (лекції, заняття
гуртків, культурно – масові заходи з нагоди визначних дат)
та опубліковано 68 публікацій в засобах масової
інформації про роботу відділення.
► Відділення стаціонарного догляду для постійного
або тимчасового проживання.
У відділенні стаціонарного догляду для постійного або
тимчасового проживання станом на 01.01. 2019 році
проживає 19 людей похилого віку, з них: інвалідів – 3
особи, ветеранів
війни – 4 осіб.
Середні витрати
на
утримання
одного
підопічного у відділенні стаціонарного догляду - 6 тис. 476 грн.,
харчодень - 42 грн. 80 коп. Харчування у відділенні 4-х разове.
Станом на 01.01.2019р. отримано надходжень 75% пенсій підопічних
відділення, що надійшли на рахунок територіального центру - 344
тис.794 грн.

Протягом 2018 року відділенню стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання
надано фізичними особами благодійної допомоги в натуральній формі на загальну суму 6 тис. 003 грн.

У відділенні створені комфортні умови для одиноких громадян. Підопічні відділення забезпечені
спеціальними засобами пересування, працює радіо та кабельне телебачення. До свят для підопічних
відділення організовуються концерти за участю колективів художньої самодіяльності, вихованців музичної
школи тощо.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги станом на 01.01.2019 року
надано послуг 931 особам. Відділенням надаються послуги на платній та безоплатній основі.

Відділення надає наступні послуги:
 швачка(дрібний ремонт одягу);
 перукар;
 робочий з комплексного обслуговування й ремонту будинків (ремонт вікон, дверей, парканів);
 взуттьовик (ремонт взуття) .
Вартість платної послуги перукаря в 2018 р. становила: чоловіча стрижка - 12 грн.05 коп., жіноча стрижка
– 17 грн. 95 коп. Територіальний центр постійно співпрацює з громадою Християн євангельської віри
«Салім» УМЦ, Миргородською міською організацією ветеранів.
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 01.01.2019 року на обліку
перебуває 4 особи.
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 01.01.2019 року
послугами пункту прокату скористалося 86 особи.
Від надання платних послуг надійшло – 21 тис.55 грн.
Послугу косіння трави надано 72 особам.
Послугами «соціального таксі»
скористалося 30 осіб та надано 153
послуги.
З 29.11.2018 р.- функціонують 2
пункти обігріву, які розташовані за
адресами: вул. Троїцька,57 та вул. Гоголя,64.
Протягом 2018 року грошову допомогу згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради отримали
652 особи на суму 800тис. грн., допомога на поховання надана 24 особам на суму 24 тис. грн., надання

одноразової допомоги (сім’ям загиблих) учасників АТО 5 сімей на суму 39 тис. 999 грн., надання
одноразової допомоги підтримки учасників АТО у зв’язку із скрутними життєвими обставинами - 108 особи
на суму 108 тис. грн., надання разової грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС – 170 особи на загальну суму 93 тис. 900 грн.
Пріоритетним напрямком роботи Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю залишається
залучення до реабілітаційного процесу якомога більше дітей.
Центр максимально охопив територіально наближені до Центра райони: Миргородський,
Великобагачанський, Шишацький та об’єднані територіальні громади: Білоцерківську сільську раду,
Великосорочинську сільську раду, Великобагачанську селищну раду. За 2018 рік пройшли реабілітацію 164
дитини з інвалідністю
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Серед всіх дітей з інвалідністю 70% ( 115 дітей ) проживають в місті,
30% (49 дітей) – в сільській місцевості, з них 22 дітей з об’єднаних територіальних громад:
Великосорочинської сільської ради - 2 дитини, Великобагачанської селищної ради – 9 дітей, Білоцерківської
сільської ради - 11 дітей.
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Протягом всього періоду реабілітації відповідно до захворювання діти отримували логопедичну,
психолого–педагогічну, соціальну, фізичну реабілітацію та фізіотерапевтичні процедури: СКТ-терапію,

озокеритотерапію, магнітотерапію, пневмопресінг, УЗТ терапію, електрофорез, заняття на мотопеді, біговій
доріжці, Дошці «Євмінова», ортопедичному кріслі по корегуванні постави, які дали позитивну динаміку.

За видом захворювання отримали реабілітаційні послуги: з ураженням опорно-рухового апарату та
центральної і периферичної нервової системи – 66 дітей, з них із дитячим церебральним паралічем - 26 дітей;
з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю - 40 дітей, з них 3 дитини з синдромом Дауна та 11
дітей з Аутизмом; з ураженням органів слуху - 12 дітей, з ураженням органів зору - 4 дитини, з ураженням
внутрішніх органів – 40, дітей, з онкологічними захворюваннями - 2 дитини.
За віковими групами отримують реабілітацію діти від 0 до 3-х років - 23 дитини, від 3-х до 7-ми - 39 дітей,
від 7-ми до 14- ти років - 81 дитина, від 14-ти до 18-ти років - 21 дітей.

На базі Центру організовувалися психологічні тренінги, вебінари, семінари для батьків та фахівців центру.
Під час курсу реабілітації 4 дітей інтегрувалися у дошкільні навчальні заклади, 8 дітей - у шкільні навчальні
заклади. Центр тісно співпрацює з відділом освіти, Центром естетичного виховання, Центром соціальних
служб для сімей дітей та молоді, загальноосвітніми шкільними та дошкільними навчальними закладами.

Для розвитку творчих здібностей організовувалися виставки дитячих робіт, малюнків, відзначалися
народні свята. Два рази на тиждень діти відвідують гурток «Умілі ручки», на якому діти вчаться виготовлять
своїми руками різні вироби, які сприяють розвитку дрібної моторики рук через арттерапію.
Штатна чисельність працівників Центру складає 13 штатних одиниць, на яких працює 15 фахівців. На
фінансування Центру у 2018 році затверджено 1480,1 тис. грн., у тому числі: міжбюджетні трансферти
Миргородського району – 115,2,0 тис. грн., Великосорочинської сільської ради – 21,0 Великобагачанської
районної ради – 12,6 тис. грн., Великобагачанська селищна рада – 54,0 тис. грн., Білоцерківська сільська рада
- 54,0 тис.грн., Шишацької районної ради - 20,0 тис. грн.
За рахунок коштів з міського бюджету на придбання путівок на відновне лікування дітей по «Програмі
соціального захисту населення на 2018 рік» було виділено та використано – 59,6 тис. грн. За ці кошти
пройшли лікування у Міжнародній клініці відновного лікування м. Трускавець п’ятеро дітей. На капітальні
видатки затверджено і використано -30,4 тис. грн.
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 2018 року на обліку центру перебувало 92 сім’ї, де виховується 137 дітей. Під соціальним
супроводом центру перебувало 24 сім’ї, де виховується 46 дітей, усім членам родин надавалися соціальні
послуги. Припинено супровід з позитивним результатом – 12 сімей. Протягом 2018 року здійснено оцінку
потреб в 43 сім’ях, про яких інформація надійшла протягом року, усі члени родин отримали комплекс
соціальних послуг.
На виконання міської Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2018 рік проведено 6
заходів для дітей, із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах (Великоднє свято, Захід до Дня
знань, Фестиваль-конкурс «Повір у себе, і в тебе повірять інші», «Святий Миколай – дітям!», Новорічний
ранок для дітей пільгових категорій), охоплено 311 дітей, використано 38776 грн.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1751 в «Про затвердження
Порядку призначення і виплат державної допомоги сім’ям з дітьми» зі змінами та доповненнями п. 13 за
звітній період здійснено контроль за цільовим використанням коштів допомоги при народженні дитини в 122
родинах, нецільового використання дитячих коштів не виявлено. Фахівцями центру здійснено 62 оцінки
потреб сім'ї та дитини для встановлення факту проживання дитини з матір'ю для подальшого оформлення
соціальних виплат одинокій матері.
На виконання Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2018 рік центром оформлено та
надано одноразову матеріальну допомогу сім’ям при народженні дитини в розмірі 300 грн., на загальну суму
36 000 грн., вручено вітальні листівки і книги «Наша дитина» 117 родинам, в них виховується 120 дітей.
Відповідно до Рішення виконавчого комітету Миргородської міської ради від 28 квітня 2016 року № 301
проведено відвідування 24 родин з метою з'ясування факту проживання дитини разом з матір'ю та утримання
дитини для стягнення аліментів.
На виконання обласної Комплексної Програми соціального захисту і соціального забезпечення населення
області на 2013–2020 роки було організовано санаторно-курортне оздоровлення 2 осіб із числа членів сімей
загиблих ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, воїнів-інтернаціоналістів, використано
23760 грн. із обласного бюджету. Складено оцінку потреб 10 сім’ям вимушено переміщених сімей з метою
подальшого встановлення статусу дитини, постраждалої від воєнних дій.
Проведено громадські оплачувані роботи для учнівської молоді у вільний від навчання час, перевага
надавалася дітям із пільгових сімей. Залучено 34 дитини, використано 40000 грн.
Проведено профілактичні групові заходи з питань запобігання торгівлі людьми, насильства серед молоді
та в сім’ях, негативних явищ у молодіжному середовищі (а саме: зловживання алкогольними напоями,
вживання наркотичних та психотропних речовин) – всього – 73 заходи, залучено - 1212 осіб.
Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
На первинному обліку - 36 дітей (15 дітей-сиріт та 21 дитина, позбавлена батьківського піклування), 11 з
яких проживають поза межами м. Миргорода.
Усього на території міста проживають 37 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у
тому числі 13, які прибули з інших територій.
Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
33 дитини охоплені сімейними формами виховання (опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки
сімейного типу).
У 2018 році статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, надано 2-ом дітям, які
були влаштовані під опіку. 2 дітей (Вовк Владислав Анатолійович, 02.04.2002 р.н., та Вовк Вячеслав
Анатолійович, 20.04.2004 р.н.) так і залишаються в інтернатному закладі.
Прийомні сім'ї
Станом на кінець 2018 року на території міста функціонують 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 4 дітей.
Виконання міської програми «Соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, на 2018 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. 4 (четверо) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влітку мали змогу

оздоровитися на базі ПРАТ ЛОЗ «Миргородкурорт». Проведені заходи до Великодніх свят, Дня захисту прав
дитини з придбанням солодощів та подарунків для організації святкового заходу, проведена екскурсійна
поїздка до м. Полтави.
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 художньо-промислового коледжу імені
М.В.Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
В червні 2018 року 3 особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування отримали 1-кімнатні
квартири на праві користування, які були придбані за рахунок субвенції з державного бюджету.
У жовтні 2018 року за кошти субвенції з державного бюджету була придбана 1-кімнатна квартира у
власність особи з числа дітей-сиріт.
Запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, профілактика правопорушень серед
неповнолітніх
Протягом 2018 року на обліку служби перебували 13 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 14 рейдів
«Жебрак», «Діти вулиці», «Вокзал», та інші. Діти, які б бродяжили, жебракували, порушували громадський
порядок, не виявлені.
За звітний період здійснені 112 інспектувань, складені відповідні акти обстеження соціально-побутових
умов проживання неповнолітніх дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
У вересні 2018 року проведений профілактичний захід «Урок», під час якого виявлено та повернуто на
навчання 1 дитину.
Соціальний захист прав та інтересів дітей
У 2018 році працівники служби у справах дітей брали участь у якості представників під час розгляду
близько 40 цивільних та 2 кримінальних справ стосовно дітей. За 2018 рік проведені 17 засідань комісії з
питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті, на яких розглянуті 99 питань.
Протягом 2018 року до служби у справах дітей звернувся 119 громадян з питань захисту соціальноправових інтересів дітей. Усі звернення громадян опрацьовані та вирішені відповідно до вимог Закону
України «Про звернення громадян».
Охорона здоров'я
Для реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя
населення міста, прогнозування розвитку мережі закладів та установ охорони здоров'я міського
підпорядкування для нормативного забезпечення населення міста медико-санітарною допомогою було
створено відділ охорони здоров'я.

З метою забезпечення потреб жителів міста якісною первинною медико-санітарною допомогою
Миргородською міською радою було створено комунальне некомерційне підприємство "Миргородський
міський центр первинної медико-санітарної допомоги", яке отримало ліцензію на впровадження
господарської діяльності з медичної практики за спеціальностями: організація і управління охорони здоров'я,
загальна практика – сімейна медицина, терапія, педіатрія, функціональна діагностика, сестринська справа,
акушерська справа, медична статистика.

Станом на 01.01.2019 року у місті функціонують 4 амбулаторії сімейної медицини (з них 3 - нові), 2 – на
стадії проектування та будівництва. Всі амбулаторії забезпечені обладнанням, матеріалами, засобами
медичного призначення згідно із затвердженим МОЗ табелем оснащення. В штаті КНП ПМСД 13 лікарів, з
них: 3 – сімейних, 8 лікарів-педіатрів, 2 лікаря-терапевта.
КНП "Миргородський міський центр ПМСД" заключило договір з Національною службою здоров'я
України та з січня 2019 року отримує фінансування згідно з кількістю підписаних декларацій.

Відділом охорони здоров'я розроблено Комплексну програму "Здоров'я жителів м. Миргород на 2018 рік",
за якою мешканці міста, які страждають на інсулінозалежний цукровий діабет забезпечено інсуліном на 600
тис. грн., дітей-інвалідів – виробами медичного призначення на 15 тис. грн.
Розробляється Програма впровадження надання медичної допомоги мешканцям міста за допомогою
системи телемедицини, взявши за основу досвід Гадяцького району.
Муніципальний енергоменеджмент
Енергомоніторинг. У 29 бюджетних закладах міста продовжує проводитися моніторинг споживання
енергоресурсів. З січня 2019 року за проектом МОГЕДІКО 10 закладів з 29, підключено до системи
автоматичної передачі показників лічильників електричної та теплової енергії. Постійно здійснюється
контроль за споживанням енергоресурсів та води, дотримання лімітів споживання бюджетними установами
міста.
Угода мерів та План дій зі сталого енергетичного розвитку. Продовжується робота у рамках
європейської ініціативи Угода мерів та розробленого Миргородською міською радою і схваленого
Єврокомісією у 2013 році Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР). На початку 2018 року було
подано проміжний звіт з виконання плану по місту. Зараз звіт перебуває на перевірці Єврокомісії.

Проект MO.GE.DI.CO реалізується в рамках другої фази Програми Європейського Союзу "Угода мерів –
Демонстраційні Проекти 2". Термін виконання - 2018-2021 роки. Вартість проекту - 1 019,5 тис. євро, з яких
грант від Європейського Союзу - 762,8 тис. євро, кошти міського бюджету – 256,7 тис. євро. Цілями Проекту
є зниження викидів СО2 на 20% в рамках обраного теплового району міста, використання відновлювальних
ресурсів, зниження тепловтрат при доставці теплоносія та енергоефективна модернізація дитячого садочку №
10.
У 2018 році виконано енергетичний аудит будівлі дошкільного навчального закладу №10 "Веселка"
комбінованого типу; розпочато підключення 10 будівель закладів освіти до системи автоматичного онлайнмоніторингу; замовлено проектно-кошторисну документацію для котелень по вул. Прорізній, 4-А та Гоголя,
34-А та прилеглим тепломережам. У 2018 році отримано перший транш грантових коштів - 323,506 тис. євро.
З них використано 19,98 тис. євро. Співфінансування з міського бюджету у 2018 році за проектом склало 4,1
тис. євро.
Прийнято Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2019-2022 роки. За
цією програмою кожне новостворене ОСББ може отримати 50 тис. грн. Заплановано конкурс
енергоефективних проектів ОСББ у рамках проекту MO.GE.DI.CO. На конкурс виділено 1 млн. грн., на один
будинок можна отримати до 0,5 млн. грн. на умовах співфінансування 50 % вартості капітальних ремонтів
будинків.

Корпорація НЕФКО. Проект “Модернізація теплового району “Авіамістечко” в м. Миргород Полтавської
області” в рамках програми DemoUkrainaDH у співпраці з НЕФКО знаходиться на стадії завершення.
Загальна вартість Проекту 689,542 тис. євро, що включає кредит НЕФКО – 293,7 тис. євро під муніципальні
гарантії, грант НЕФКО – 275,697 тис. євро і фінансування з міського бюджету – 120,145 тис. євро. Було
проведено реконструкцію теплової системи, замінено майже 2 км теплових мереж по мікрорайону на труби
TWINPIPE, конструкція яких передбачає дві труби теплової мережі, які суцільно покриті однією оболонкою;
реконструйовано котельню: утеплено стіни, встановлено та змонтовано технологічне обладнання; в 17
багатоквартирних житлових будинках встановлено індивідуальні теплові пункти. Даний проект є
демонстраційним проектом і дає можливість показати кілька елементів та технологій в одній системі
централізованого опалення. Ця система має потенціал для економії енергоресурсів та зменшення шкідливих
викидів. Офіційне відкриття проекту відбулося 18 грудня 2018 року.

У 2018 році було підготовлено заявку на участь в Програмі U-LEAD з Європою в частині створення
центрів надання адміністративних послуг. Заявка була відібрана для реалізації. У рамках проекту буде
проведено інституційну модернізацію ЦНАП, закуплено комп'ютерну техніку та меблі, надання системи едокументообігу, надання електронної системи керування чергою.

У вересні 2018 року підписано перший для міста Миргорода енергосервісний договір (ЕСКО), вартість
якого склала 496,765 тис грн. За ЕСКО контрактом встановлено індивідуальний тепловий пункт у ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 9 імені Івана Андрійовича Зубковського. Очікується скорочення споживання теплової енергії на
21,8%.

Протягом 2018 року продовжувалася співпраця з німецьким товариством з міжнародного співробітництва
GIZ за проектом "Енергоефективність у громадах ІІ". Миргород є містом-ментором для 5 міст України –
Олешки, Білгород-Дністровський, Гадяч, Глухів та Токмак та ділиться з ними своїм досвідом
муніципального енергоменеджменту. На річній підсумковій конференції проекту "Енергоефективність у
громадах ІІ", яка відбулася в м.Чернівці 4 та 5 грудня 2018 року Миргород отримав набір енергоменеджера.
Також, у листопаді 2018 року подано проектну заявку на отримання фінансування в рамках Механізму
Підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель проекту «Енергоефективність у громадах
ІІ».

Фото: кейс енергоменеджера, отриманий від GIZ
У листопаді 2018 року подана проектна заявка "Реконструкція центру естетичного виховання за адресою:
вул. Грекова 5 в м.Миргород Полтавська обл." на участь у Надзвичайній кредитній програмі для відновлення
України. Кошторисна вартість заявки - 23,3 млн. грн.

Державний фонд регіонального розвитку. На 2018 рік підготовлено та подано п'ять проектів до участі у
конкурсі проектів ДФРР. Найвище місце у рейтингу – 17 – отримав проект "Будівництво басейну
розташованого за адресою вул. Гоголя, 175 в м. Миргород Полтавської області" (79,3 млн. грн.). Проект щодо
поводження з твердими побутовими відходами та три проекти з реконструкції шкіл №1, №5, №9 оцінені
комісією та віднесені в резерв.

Фото: обговорення перспектив будівництва басейну з народним депутатом О.Кулінічем
Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської області. Проект
"Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області"
поданий на обласний конкурс у серпні 2018 року, переміг та визнаний конкурсною комісією одним з
найкращих проектів Полтавської області. Проектом передбачено впровадження електронних щоденників,
створення фотопанорам міста на Google maps та встановлення сучасних камер відеонагляду в місті. З
обласного бюджету на 2019 рік за умовами конкурсу передбачено 600 тис. грн. та 600 тис. грн. з міського
бюджету.

Фото: варіант вигляду "Електронного щоденника"

У рамках проекту "Зміцнення адміністративного та інституційного потенціалу співробітників
муніципалітету м. Миргород", що в 2018 році фінансувався Програмою розвитку співробітництва та промоції
демократії Міністерства закордонних справ Литовської Республіки в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №
1 імені Панаса Мирного енергетичною агенцією міста Каунас (Литва) було проведено енергоаудит. В рамках
цього ж проекту відбувся семінар з питань реновації багатоквартирних будинків, збору та утилізації
побутового сміття, відновлюваної енергетики. Представники муніципалітету Анікщяйського району, що є
побратимом міста Миргорода, ділилися власним досвідом у сфері залучення коштів на енергоефективні
заходи та розповіли про енергоефективні програми, які діють в Литві. Відбулося відвідання литовськими
гостями та представниками миргородського муніципалітету, комунальних підприємств, голів ОСББ
енергоефективних об'єктів міста: дитячий садок "Сонечко", котельні на біопаливі, будівель ОСББ.

Фото: представники муніципалітету м.Анікщяй проводять семінар з енергоефективності у
м.Миргород
Програма "Місто активних громадян". У 2018 році містянами подано 28 ініціатив, 13 переможців
отримали фінансування. 12 ініціатив реалізовано у 2018 році. На міжнародному форумі практиків
партисипації програму МАГ визнано однією з кращих практик. Програма діє до 2022 року, усі мешканці
міста з 30 січня по 28 лютого 2019 року можуть подавати на конкурс власні суспільно корисні ініціативи.
Зареєстровані об'єднання громадян можуть делегувати представників до Конкурсної комісії – заяви до
Комісії приймаються з 4 по 24 січня 2019 року.
Найпопулярнішими напрямками ініціатив за три роки є:

створення дитячих та спортивних майданчиків – лідер – 18 ініціатив реалізовано;

екологічний, озеленення, благоустрій – 9 ініціатив реалізовано;

розвиток закладів освіти та культури, проведення заходів – 7 ініціатив реалізовано;

краєзнавчо-патріотичний напрям – 4 ініціативи реалізовано;

розвиток велоінфраструктури – 3 ініціативи реалізовано;

різне (закупівля медобладнання) – 1 ініціативу реалізовано.

Фото: нагородження авторів-переможців МАГ почесними Сертифікатами
Громадський бюджет м.Миргород. Продовжується робота Громадського бюджету м. Миргород, що
здійснюється за підтримки експертів Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ. У 2018 році подано 17
проектів, проведено їх аналіз Робочою групою та головними розпорядниками бюджетних коштів. Близько
тисячі містян взяли участь в електронному голосуванні за проекти Громадського бюджету. Голосування
відбувалось онлайн на платформі Фонду Східна Європа, користування якою є безкоштовним для містпартнерів. Підтвердження особи відбувається або за допомогою електронного цифрового підпису, або через
BankID. Банків, що дають найвищий рівень захисту інформації – BankID - в Україні - п'ять і усі вони
представлені на платформі. За результатами голосування обрано сім проектів для фінансування у 2019 році
на загальну суму 925 тис. грн. Один з проектів, а саме «Еко-ялинка», вже реалізовано. Сума фінансування
проектів у 2020 році, що стануть переможцями у 2019 році, складе 1 100 тис. грн.

Фото: реалізований проект "Еко-ялинка"

Обласний бюджет участі. Вже два роки впроваджується пілотний для України обласний бюджет участі.
Мешканці Миргорода можуть подавати власні проекти вартістю до 150 тис. грн. за напрямками:
енергозбереження, безпека та громадський порядок, навколишнє середовище, комунальне господарство,
культура та освіта, спорт та туризм.
За цільовою Програмою підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку
співробітництва м. Миргорода у 2018 році в місті було проведено заходи, направлені на забезпечення
позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста, розвитку співробітництва. Місто відвідали
делегації з Литовської Республіки, Республіки Білорусь. Проведено різнопланові заходи до Дня міста, в
рамках Програми відзначено найкращих голів будинкових комітетів, вуличкомів тощо.

Фото: сувенірна продукція, виготовлена за кошти Програми
Для інформування громади щодо можливостей у сфері енергоефективності, залучення до здорового стилю
життя та покращення екологічної ситуації, підвищення іміджу міста на постійній основі проводяться
тематичні заходи. Протягом року проведено три велодні: Ряздвяний велозабіг, велопарад "Вишиваними
стежками" та велопарад до Дня міста "Велокорпоратив". Організовано заходи до Європейського тижня
енергії, Днів енергії, Європейського тижня мобільності. Проведено два семінари з енергоефективності для
багатоквартирних будинків, організовано поїздку на аналогічний семінар до Полтавської обласної державної
адміністрації. Проведено чотири семінари для мешканців щодо можливості їх участі у програмі "Місто
активних громадян" та Громадському бюджеті м.Миргород. Організовано прийом дев'яти делегацій різного
рівня.

Фото: ЗОШ №9 – наймасовіший колектив-учасник "Велокорпоративу"
Дорожньо-мостове господарство
У 2018 році на поточний ремонт доріг та тротуарів виділено 4923,93 тис .грн., в т.ч. 93,3 тис. грн. з
цільового фонду міської ради. В поточному році ремонт доріг здійснювався з застосуванням дорожньої
фрези для більш якісного ямкового ремонту. Це звичайно впливає на вартість ремонту, але і якість
поліпшується. В 2018 році ямковий ремонт доріг та тротуарів проведений на 84 вулицях на площі 14,4 тис.
м2 та використано коштів міського бюджету в сумі 4699,2 тис. грн. Були виконані роботи з поточного
ремонту тротуарів по вул. Старосвітській, Робітничій, Петрівській, Багачанській та інших.
На капітальний ремонт доріг з міського бюджету виділено 10997,363 тис. грн. та коштів державного
бюджету в сумі 3188,0 тис. грн. Але виділених коштів недостатньо для того, щоб привести дороги в
належний технічний стан в зв’язку зі зношеністю асфальтобетонного покриття, яке становить близько 80 %.
В першу чергу капітального ремонту потребують центральна вулиця Гоголя, вул. Шишацька та інші. В 2018
році виконані роботи по капітальному ремонту ділянки дороги по вул. Промисловій (в межах виділеного
фінансування в сумі 368,2 тис. грн.), по провулку Вокзальному та ділянці дороги по вул. Вокзальній в сумі
630,9 тис. грн., вул. Зінчаші в сумі 499,0 тис. грн., Хорольській в сумі 1499,0 тис. грн, Шишацькій від вул.
Сорочинської до вул. Свидницького в сумі 700,8 тис. грн., ділянці дороги по вул. Вовка в сумі 130,2 тис. грн.,
дорожні розв'язки в районі шляхопроводу на загальну суму 2942,0 тис. грн. Вищезазначені ділянки доріг в
районі шляхопроводу вкрай потребували капітального ремонту, були зруйновані майже повністю внаслідок
руху важковагового транспорту, особливо на поворотах.

Також виконані роботи по капітальному ремонту доріг по вул. Котляревського, Д.Озеро, Байрацькій,
Гуріна від №7 до №17-б,. Також проведені роботи з асфальтування доріг по вулицях Вишневій в сумі 298,8
тис. грн, Троїцькій від №112 до №118 в сумі 298,7 тис. грн., Стаднянській від №3 до №1-б в сумі 299,0 тис.
грн та Сластьона в сумі 858,8 тис. грн, мешканці яких виявили бажання взяти участь у співфінансуванні
робіт. Мешканці кожної із вищезазначених вулиць внесли свою дольову участь у виконання робіт в розмірі
не менше 5% від загальної вартості робіт. Всього виконано робіт з капітального ремонту доріг на площі 21,68
тис. м2.та використано коштів міського та державного бюджетів в сумі 12278,6 тис. грн. З державного
бюджету були виділені кошти по трьох вулицях – Д.Озеро в сумі 1369,0 тис. грн, Байрацькій в сумі 626,0 тис.
грн. та вул. Котляревського в сумі 1193,0 тис. грн. Було використано коштів державного бюджету в сумі
2953,166 тис. грн.

Також в поточному році були виділені кошти на капітальний ремонт доріг ще по 17 вулицях в розмірі по
10,0 тис. грн. на кожну (це оплата проектних робіт). Проектні роботи виконані, але в зв’язку з тим, що в
наступному році необхідно буде проводити коригування кошторисної частини і проходити повторну
експертизу, було прийнято рішення залишити ці роботи на наступний фінансовий рік.
З міського бюджету виділені кошти в сумі 1579,6 тис. грн. на капітальний ремонт тротуарів. Виготовлені
проектно-кошторисні документації по тротуарах по вул. Котляревського, Грекова, Єрківській, відкоригована
проектно-кошторисна документація по вул. Багачанській (непарна сторона). Виконані роботи з капітального
ремонту тротуару по провулку Наріжного та розпочаті роботи по тротуарах по вул. Багачанській (непарна
сторона), вул. Котляревського, вул. Єрківській та вул. Андрєєва. Освоєно коштів міського бюджету 1332,5
тис. грн.

У поточному році значна сума коштів міського бюджету спрямована на реконструкцію тротуарів в сумі
2269,0 тис. грн. – асфальтобетонне покриття тротуарів замінюється покриття із тротуарної плитки. Вже
виконані роботи по тротуару по вул. Гоголя – від вул. Д.Апостола до вул. Гурамішвілі, по вул. Гоголя,3 та
вул. Гоголя – від провулку Заводського до Гоголя,47. Виконано робіт на суму 2231,8 тис. грн. на площі
1819,95 м2.

У 2018 році виконані роботи з капітального ремонту внутрішньо дворового тротуару по вул.
Вокзальній,31 в сумі 69,2 тис. грн. На жаль в 2018 році не повністю виконані роботи з поточного ремонту
внутршньобудинкових проїздів та тротуарів – із запланованих коштів було використано 242,7 тис. грн.,
роботи виконані на площі 647,8 м2.
Були продовжені в поточному році роботи з будівництва велодоріжок по вул. Гоголя, куди спрямовано
399,7 тис. грн. міського бюджету.
Будівництво та реконструкція об'єктів інфраструктури
У 2018 році продовжувалися роботи по проекту «Реконструкції приміщень спортивного залу будівлі СЮТ
по вул. Сорочинській,88/205 в м. Миргород Полтавської області», які були розпочаті в 2017 році. В
поточному році ці роботи завершені та виконані на суму 443,971 тис. грн.
У поточному фінансовому році розпочалися роботи з реконструкції частини приміщень стадіону «Старт».
Були виконані роботи всередині будівлі під трибунного простору з влаштуванням цегляних перегородок для
більш ефективного використання площі під трибунного простору та надання можливості для проведення
занять в спортивних секціях. Для зазначених цілей були використані всі заплановані кошти міського
бюджету в сумі 1 180,8 тис. грн. В наступному році дані роботи будуть продовжені.
Були продовжені та закінчені, розпочаті в 2017 році роботи з капітального ремонту вхідної групи з
влаштуванням благоустрою прилеглої території стадіону «Старт». На даний об’єкт було витрачено 573,8 тис.
грн. Введення даного об’єкта в експлуатацію надало естетичного та більш привабливого вигляду
центральному входу стадіону «Старт» та комфортного пересування вздовж території стадіону.

Також була проведена комплексна державна експертиза проекту будівництва «Реконструкція центру
естетичного виховання за адресою вул. Грекова,5 в м. Миргород Полтавської області», на проведення якої
витрачено 24,245 тис. грн. коштів міського бюджету. В зв’язку з тим, що кошторисна вартість об’єкта
будівництва становить 23 315,3 тис. грн. по даному об’єкту планується на початку 2019 року провести
відкриті торги на закупівлю робіт. Після визначення виконавця будівельних робіт в наступному фінансовому
році будуть розпочаті роботи, фінансування яких буде здійснюватися за кошти міського бюджету та
планується залучення безповоротної грантової допомоги.
У 2018 році виготовлена проектно-кошторисна документація та пройдена комплексна державна
експертиза проекту «Будівництво басейну, розташованого за адресою вул. Гоголя,175 в м. Миргород
Полтавської області». Вартість цих робіт становить 951,9 тис. грн.
Була виготовлена в поточному році проектно-кошторисна документація та оплачені кошти по технічних
умовах на приєднання до мереж водопостачання, каналізації та електропостачанню по будівництву
центральної сцени по вул. Гоголя за кошти міського бюджету в сумі 149,6 тис. грн. В даний час проектнокошторисна документація знаходиться на експертизі.
У 2018 році продовжувалися та вже завершені роботи з реконструкції приміщення по вул. Гоголя.171/1
для облаштування ЦНАП. По даному об’єкту було профінансовано 3103,8 тис. грн. коштів міського
бюджету.

У місті гостро стоїть проблема з мережами дощової каналізації. Тому в 2017 році міською радою були
виділені кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту мереж
дощової каналізації в м. Миргород. Проектування по даному об’єкту розділено на три черги будівництва. В
2018 році було реалізовано першу чергу будівництва – в центральній частині міста по вул. Я.Усика. На
реалізацію першої черги було витрачено коштів міського бюджету в сумі 1 048,4 тис. грн. Це дало змогу
відвести дощові та талі води з проїжджої частини дороги в існуючу каналізацію в районі Миргородського
відділу поліції. По завершенню даних робіт розпочалися роботи з капітального ремонту дороги по вул.
Я.Усика, які в наступному році продовжаться.
Новим етапом в поточному році стало запровадження надання медичних послуг безпосередньо
мешканцям міста. З цією метою було заплановано виділити кошти з міського бюджету в сумі 2 975,0 тис.
грн. для розробки проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт по будівництву
амбулаторій в двох мікрорайонах міста – "Личанка" та "Мінзаводському".

У 2018 році по обох об’єктах використано лише 1596,2 тис. грн. В мікрорайоні «Личанка» амбулаторія з
січня 2019 року вже приймає перших пацієнтів. В мікрорайоні «Мінзаводський» роботи припинені в зв’язку з
погодними умовами.
Об'єкти водопровідно-каналізаційного господарства
У 2018 році були передбачені кошти з міського бюджету по програмі «Питна вода Миргородщини по м.
Миргороду на 2012-2020 роки». Згідно з програмою були виділені кошти з міського бюджету в сумі 381,0
тис. грн. Були реалізовані проекти по чотирьох об’єктах: будівництво водогону по вул. Вербовій –кошти
міського бюджету становлять 65,67 тис. грн., кошти населення - 25,3 тис. грн.; реконструкція водогону по
вул. Українській від №38 до №83 - кошти міського бюджету – 57,33 тис. грн., кошти населення – 62,2 тис.
грн.; реконструкція водогону по вул. Троїцькій від №72 до №112а – кошти міського бюджету становлять
129,71 тис. грн., кошти ОКВПВКГ «Миргородводоканал» - 115,0 тис. грн., реконструкція водогону по вул.
Котляревського- кошти міського бюджету - 57,38 тис. грн. По будівництву водогону по вул. Микиші та
прилеглих вулицях і провулках проведена експертиза проекту. Реалізація даного проекту запланована на
2019 рік.
Архітектурна та містобудівна діяльність
Інвестиційна діяльність
У 2018 році заключено 8 договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста на суму 2171036,4
грн. Протягом 2018 року сплачено 2574788,30 грн. інвестицій.
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Діяльність у сфері розміщення зовнішньої реклами
За 2018 рік забезпечено укладання 21 нової угоди про тимчасове платне користування місцями для
розміщення зовнішньої реклами та видано 31 дозвіл. Загалом в 2018 році надходження до бюджету міста за
користування місць для розміщення реклами склали 395580,44 грн.
Діяльність у сфері підвищення архітектурного рівня та інклюзивності будівель і споруд
Управління активно проводить роботу серед забудовників щодо забезпечення доступності будівель і
споруд для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю.
Щоквартально проводиться моніторинг доступності виборчих дільниць, навчальних закладів об'єктів
громадського і цивільного призначення, соціальної сфери, а також інженерно-транспортної інфраструктури
та благоустрою для маломобільних груп населення. В результаті - у 2018 році обладнано пандусами будівлю
залізничного вокзалу, ЦНАПу, амбулаторії сімейної медицини, бібліотеки, ЗОШ № 9 та гімназію.
Станом на 31.12.2018 року у місті на пішохідних переходах в районах дитячих навчальних закладів та
перехрестях встановлено 19 світлофорів жовтого мигаючого сигналу з додатковим підсвіченням у нічний

час. Під час виконання реконструкції тротуарів по вул. Гоголя встановлено понижувальні бордюри та
тактильна плитка.

20 квітня 2018 року Миргородська міська рада отримала повноваження державного архітектурно–
будівельного контролю щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з
незначними наслідками (СС1).
Економічний розвиток
Динаміка розвитку економіки міста, за оперативними даними, характеризується збільшенням обсягів
реалізації промислової продукції у відпускних цінах. Очікувані обсяги реалізації промислової продукції у

відпускних цінах за 12 місяців 2018 року склали 1032,6 тис. грн., що на 12,2 % більше ніж у відповідному
періоді 2017 року.

Структура реалізації промислової
продукції за 2018 рік (у відсотках) по м.
Миргороду за видами діяльності
Харчова та переробна
промисловість
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Машинобудування
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Виробництво та
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Виробництво пластмасових
виробів
Деревообробна
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Провідними обсягоутворюючим промисловим підприємством міста, як і в попередні роки, у 2018-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.
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 12 місяців очікуваний показник залучених капітальних інвестицій складає 112,1 млн. грн., що на 18,4 %
більше показника 2017 року. Основними об'єктами інвестицій в 2018 році залишаються промислові об'єкти,
санаторно-курортні заклади, об'єкти торгівлі, житлове будівництво та соціально культурна сфера.

94,7
млн.грн.

2017 рік

112,1
млн.грн.

130,2
млн.грн.

2018 рік очікуване2019 рік прогноз

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про добровільне об'єднання
територіальних громад" та керуючись Концепцією реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні Миргородською міською радою у 2018 році був активізований
процес ініціювання добровільного приєднання до територіальної громади міста Миргорода територіальних
громад сіл, селищ згідно Перспективного плану формування територій Полтавської області.
У рамках процесу розробки стратегії, за підтримки канадського проекту міжнародної технічної допомоги
"Партнерство для розвитку міст" (ПРОМІС), проводиться робота щодо організації співробітництва з
громадами сільських рад, території яких прилеглі до м. Миргорода (відповідно Закону України "Про
співробітництво територіальних громад"), що особливо актуально в світлі активного процесу
децентралізаційної реформи України.
Рішення "Про затвердження Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року" було
підтримане сесією Миргородської міської ради у травні 2018 року.
Основними 4-ма Стратегічними напрямами розвитку субрегіону було визначено:
 А. Розвиток бізнесу та зеленої економіки;
 В. Розвиток лікувально-бальнеологічної та рекреаційно-туристичної сфери;
 С. Формування екобезпечного соціально-культурного простору субрегіону;
 D. Покращення системи управління та активізація громади субрегіону.
Що стосується співпраці Миргорода з проектом ПРОМІС, то в рамках заходів, визначених Стратегією,
вже здійснено наступні заходи:
• Розроблено Програму посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва з
урахуванням інклюзивного компоненту (підтримка соціального підприємництва), що є одним з проблемних
питань сьогодення, згідно якої втілюються в життя 2 проекти, що стосуються розвитку туристичної
привабливості регіону та підтримки суб'єктів господарювання;
• Розпочата робота по Створенню мережі малопотужного FM-радіомовлення на базі КП Міської телестудії
"Миргород" в рамках роботи Фонду підтримки ініціатив з демократичного врядування;
• Розробляється Програми брендингу та маркетингу території з метою подальшої організації
раціонального використання та популяризації туристично-рекреаційних ресурсів місцевості, що дозволить
проінформувати та підвищити інтерес до об'єктів туристичної сфери міста з боку зовнішніх туристів та
згуртувати громаду в єдиному рухові до розвитку регіону.

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".
Так у 2018 році опрацьовувалися та були ухвалені такі рішення:

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Назва регуляторного акта

Найменування органу,
підрозділу, відповідальних за
розроблення проекту
регуляторного акту

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки на території Миргородської міської ради
Полтавської області (рішення тридцять восьмої сесії сьомого
скликання № 152 від 23 червня 2018 року)

Відділ житлово-комунального
господарства

Про затвердження Положення про єдиний податок
та встановлення ставок єдиного податку (рішення тридцять
восьмої сесії сьомого скликання № 163 від 23 червня 2018
року)
Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
(рішення тридцять восьмої сесії сьомого скликання № 164 від
23 червня 2018 року)
Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
(рішення тридцять восьмої сесії сьомого скликання № 165 від
23 червня 2018 року)
Про затвердження у новій редакції Програми приватизації
об’єктів комунальної власності міста, Переліку об’єктів
комунальної власності, що підлягають приватизації у 2018
році, та Положення про діяльність аукціонної комісії для
продажу об'єктів малої приватизації (рішення сорок першої
сесії сьомого скликання № 247 від 21 листопада 2018 року)

Відділ споживчого ринку та
підприємництва
Земельний відділ
Земельний відділ

Відділ житлово-комунального
господарства

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.
Житлово-комунальне господарство
У відповідності до рішення 33-ї сесії міської ради 7 скликання від 28 грудня 2017 року "Про затвердження
Програми капітального ремонту житлового фонду м. Миргорода на 2018 рік" у 2018 році з міського бюджету
були використані кошти на виконання робіт по капітальному ремонту об’єктів в сумі 2093,9 тис. грн. та
залучено 390,5 тис. грн. співфінансування мешканців будинків.
На проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних будинків виділено 982,6 тис. грн. із
міського бюджету та залучено 314,3 тис. грн. у якості співфінансування співвласників. Так капітальні
ремонти покрівель проведені у наступних будинках: вул. Гоголя, 34, Сорочинська, 260, Гоголя, 109-А,
Свидницького, 1.

Проведені роботи по капітальному ремонту інженерних мереж опалення зі встановленням лічильників
теплової енергії житлового будинку по вул. Гоголя, 158, загальною вартістю 346,9 тис. грн.
Проведені роботи по капітальному ремонту 1 пасажирського ліфта в житловому будинку по вул.
Незалежності, 2 п. 2, загальною вартістю 148,2 тис. грн.
Виконано капітальний ремонт житлового будинку по вул. Робітнича, 22 в м. Миргород, загальною
вартістю 120 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Гоголя, 36. Загальною вартістю
19,4 тис. грн.
Проведено експертне обстеження ліфтів у житлових будинках: вул. Д. Апостола, 2 п.2-3, П.Мирного, 24 п.
1-3, Старосвітська, 20 п.2, Гоголя, 47/2 п.1-4, Багачанська, 112 п.1-3 загальною вартістю 45,5 тис. грн.
Проведено технічне експертне обстеження будівель житлових будинків: вул. Гоголя, 104, Гоголя, 137/8,
Гоголя, 129/2, Гурамішвілі, 45, Багачанська, 58, Свидницького, 7, Багачанська, 110, загальною вартістю 47,4
тис. грн.
МКЖЕУ проведені роботи по підготовці житлового фонду до початку опалювального сезону 2018-2019
років. Зокрема, підготовлено 141 житловий багатоквартирний будинок. У 2018 році МКЖЕУ виконало робіт
по поточному ремонту житлового фонду на суму 8 760,7 тис. грн.
ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» забезпечує тепловою енергією та гарячою водою населення, бюджетні
організації та установи, інших споживачів міста Миргород.
9 котелень та 8 теплогенераторних, на яких встановлено 70 котлів, загальною потужністю 80,6 Гкал,
забезпечують потреби споживачів в опаленні приміщень та гарячій воді. Фактичне приєднане теплове
навантаження об’єктів теплопостачання споживачів на опалення та гаряче водопостачання складає 32,12
Гкал/год, у тому числі: для потреб населення – 24,317 Гкал/год (75,7 %), бюджетних установ – 6,4 Гкал/год
(20,0 %), інших споживачів – 1,409 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 01.01.2019 року складає 23175 тис. грн., їх зношеність становить 45 %.
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

2017

2018

%

66,034
2,2
1,45
64,584

74,11
2,2
1,63
72,48

112,3
100
112,4
112,2

%
тис.Гкал
тис.Гкал

10,02
6,47
58,114

10,01
7,258
65,222

99,9
112,2
112,2

Протягом 2018 року в ході підготовки котелень, мереж та обладнання до опалювального сезону на
підприємстві були виконані такі основні роботи:
- з метою виявлення аварійних ділянок було проведено гідравлічні випробування в кількості 20,6 км
теплових мереж у двотрубному вимірі. За результатами випробувань було замінено 40 м.п. труб діаметром
від 50 до 200 мм.;
- проведено обстеження 185 теплових камер та виконано ревізію та ремонт запірної арматури в
кількості 368 шт.. Виконано заміну конвективної частини котла ТВГ-8 на котельні по вул. Старосвітська, 17а.
На котлі КВГ-7,56 котельній по вул. Прорізна замінено 3 пальника.
Для теплогенеруючого обладнання проведено планові попереджувальні ремонти, гідравлічні
випробування, очищення газо-повітряних каналів та боровів, виконано налагодження газопальникових
пристроїв. По завершенню ремонтних робіт котли пройшли технічне опосвідчення, та отримано дозволи на
їх експлуатацію.
Порівнюючи результати діяльності підприємства за 2017 рік, та 2018 рік слід відзначити збільшення
виробництва теплової енергії. Це пов’язано, насамперед, із нижчою температурою зовнішнього повітря і, як
наслідок, збільшенням споживання теплової енергії.
Обсяг реалізації теплової енергії та надання послуг підприємства за 2017-2018 р.
Показники
Одиниця
2017
2018
%
виміру
Відпущено тепл.енергії, у т.ч.
тис.Гкал
58,114
65,222
112,2
- населення
-«45,346
52,588
115,9
- бюджетні установи
-«10,372
9,916
95,6
- інші споживачі
-«2,396
2,718
113,4
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 - 96 %. Робота по укладанню договорів з населенням продовжується.
Відсоток оплати споживачів за теплопостачання за 2018 р. становить 91,8 %, дебіторська заборгованість за
теплопостачання станом на 01.01.2019 всього – 17 млн. грн.. Детальна інформація щодо рівня розрахунків
споживачів наведена у таблиці:
Стан розрахунків споживачів за надані послуги за в 2018 року та заборгованість станом на 1 січня
2019р.
тис. грн
Споживачі
Борг на
Нараховано
Оплачено
%
Борг на
1.01.2018 р
за 2018 р.
2018 р.
оплати
01.01.2019 р
Населення
975,2
43476,10
32272,66
74,2
12178,64
Бюджетні установи
-545,99
14837,4
14604,56
98,4
-313,15
в тому числі
Державний бюджет
-537,24
2285,3
2124,96
93,0
-376,9
Місцевий бюджет
-8,75
12552,1
12479,6
99,4
63,75
Пільги
945,21
3955,5
4188,01
105,9
712,7
Субсидії
7684,31
22655,4
26973,51
119,1
3366,2
Інші споживачі
613,89
4462,6
3985,73
89,3
1090,76
Разом
9672,62
89387,0
82024,47
91,8
17035,15
За 2018 р. підприємство отримало збитки у сумі 15,2 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 витрат на виробництво тепла та відсутність
компенсації різниці в тарифах на державному рівні .
З 01 листопада 2018 р. ціни на газ для населення збільшилась ще на 22,8 %, для бюджетних установ на
23,4 % та встановлена єдина ціна на природний газ для підприємств теплокомуненерго на рівні – 6968,21 грн.
без ПДВ за 1000 куб. метрів (Постанова КМУ від 19.10.2018 № 867), в діючих тарифах передбачена ціна
природного газу в розмірі 5674,70 грн./тис. м3.
Отримання збитків по причині невідповідності фактичної ціни газу до тієї ціни газу, що закладена у
тарифах на тепло є на даний час головною причиною отримання збитків за результатами роботи за 2018 рік.

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 2018 року виконані наступні ремонтно–будівельні роботи:
- 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 пров. Заводському в м. Миргороді Полтавської обл. Д. 50мм. – 190м.
- Будівництво водогону по вул. Зоріна в м. Миргород Полтавської обл. Д. 50мм. – 50м.
За період 2018 року виконані наступні ремонтно – будівельні роботи
 виконано прочистку каналізаційної мережі вул. Сорочинська – вул. Незалежності.
 виконано прочистку каналізаційної мережі вул. Воскресінська.
 виконано прочистку каналізаційної мережі вул. Свидницького – вул. Прорізної.
 частково виконано будівництво водопровідної мережі по вул. Вербова (L= 360м, D=63мм) ;
 виконано реконструкцію водопровідної мережі по вул. Троїцька (L= 400м D=110мм) ;
 проведено ліквідацію аварійних ситуацій на водопроводах-380 шт.;
 проведено ліквідацію аварійних ситуацій на каналізації -250 шт.;
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 4ох видів: для залишкових відходів, пластику, скла та паперу. Всі контейнерні майданчики вкриті твердим
покриттям, 9 з них облаштовані огородженнями та навісами.
Для покращення санітарного стану міста у 2018 році підприємством ТОВ «Металпрофі» проведені
будівельні роботи по облаштуванню восьми контейнерних майданчиків навісами та огородженням за
адресами: вул. Гоголя, 15; вул. Гоголя, 36; вул. Гоголя, 47/2; вул. Панаса Мирного, 22; вул. Незалежності, 29;
вул. Старосвітська, 29; вул. Багачанська, 46 та вул. Багачанська, 112 на загальну суму 647,609 тис. грн. На
даний час розроблено проектно-кошторисну документацію по огородженню ще семи майданчиків: по вул.
Гоголя, 162, по вул. Слави, 59, по вул. Данила Апостола, 5, по вул. Гоголя, 14, по вул. Гоголя, 139, по вул.
Гоголя, 154, по вул. Гоголя, 88 в м. Миргород.

Для покращення якості надання послуг зі збирання та захоронення відходів в 2018 році за кошти
місцевого бюджету було придбано: сміттєвоз АТ-5011 на шасі IVECO Eurocardo ML 180E25, контейнер для
вторсировини типу 'Депо' (скло + пластик), контейнер для вторсировини типу 'Депо' (папір) та 2 велосипеда
вантажних триколісних для комунального господарства на загальну суму 2 974 186 грн.
В умовах, коли з 8 одиниць сміттєвозів 6 повністю замортизовані, придбання сміттєвоза АТ-5011 на шасі
IVECO Eurocardo було дуже своєчасним.
На даний час КП «Спецкомунтранс» для збору відходів використовує 5 767 шт. контейнерів, а саме:
 5 641 контейнер для залишкових твердих побутових відходів;
 43 контейнері для збору паперу;
 43 контейнери для збору пластика;
 40 контейнерів для збору скла.

Обсяг вивезених твердих побутових відходів КП «Спецкомунтранс» за 2013 – 2018роки, м3
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Відсоток оплати споживачів за надані послуги в 2018 році становить 91,1%. Споживачі з вивезення та
захоронення ТПВ - це населення, бюджетні установи та інші споживачі, які отримують послуги на договірній
основі. Договори укладені з споживачами згідно норм утворення твердих побутових відходів. З населенням
багатоповерхової забудови станом на 31 грудня 2018 року укладено – 8 794 договори, з жителями приватного
сектору – 8 561 договір.

З підприємствами, установами, приватними підприємцями, що здійснюють свою діяльність на території
міста, укладено – 297 договорів на вивіз та 28 договорів на розміщення ТПВ.
На балансі комунального підприємства «Спецкомунтранс» знаходяться 53 прилади обліку електричної
енергії, яка споживається системами зовнішнього освітлення міста, загальна кількість ліхтарів, задіяних у
системі зовнішнього освітлення міста – 5224 шт. з яких 3 674 - світлодіодні джерела світла, 1 250 - компактні
люмінесцентні та 300 - натрієві, загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення - 138,04 км.
Також КП «Спецкомунтранс» обслуговує 8 міських кладовищ загальною площею 29,9 га, з яких 1 закрите
та 8 діючих.
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 2018 році проводились роботи по чищенню доріг міста. До розчистки міста від снігових
заметів були залучені наступні підприємства: КП «Спецкомунтранс», МП «Контакт», ПрАТ
«Миргородкурорт»,
ОКВПТГ
«Миргородтеплоенерго»,
Миргородське
приватно-орендне
сільськогосподарське інкубаторно-птахівниче підприємство, ОКВПВКГ «Миргородводоканал». У 2018 році
на розчистку міста було залучено 21 одиниця спеціалізованої техніки.
На осінньо-зимовий період 2018-2019 року виділенні кошти з місцевого бюджету на закупівлю:
 солі технічної для посипки доріг 140 тон;
 490 тон гран відсіву для приготування суміші посипання тротуарів;
 100 тис.грн на придбання протиожеледного реагенту для боротьби з ожеледдю.
Для належного проведення осінньо–зимового періоду 2018 – 2019 рр. відремонтовано та підготовлено 13
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.
Кошти місцевого бюджету для КП «Спецкомунтранс»:
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва обладнання
Сміттєвоз АТ-5011 на шасі IVEKO
Відвал снігоочисний з гідравлічним поворотом
Велосипеди вантажні комунальні
Контейнера для ТВП типу «ДЕПО»
Косарка «LOMA 165»
Щітка комунальна
ВСЬОГО

Сума, грн.
3476000,00
37770,00
138000,00
54000,00
120000,00
38100,00
3863870,00

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 бюджету та приватних
підприємців міста, які відмовляються укладати договори на вивезення та захоронення твердих побутових
відходів.
У 2018 році виконано громадських робіт з благоустрою міста на суму 48, 45 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», 15.02.2018 року відбувся конкурс на визначення виконавця робіт
по восьми об’єктах «Реконструкція вуличного освітлення м. Миргорода Полтавської області» загальною
кошторисною вартістю 1939,543 тис. грн., а саме:
1) «Реконструкція вуличного освітлення м. Миргорода Полтавської області (мікрорайон
«Мінзаводський»: провул. Складський, вул. Кричевського, вул. Каштанова, мікрорайон «Спортивний»: вул.
Попівська, провул. Тичини, вул. Берегова) загальною кошторисною вартістю 299,788 тис. грн.
2) «Реконструкція вуличного освітлення м. Миргорода Полтавської області (мікрорайон «Лісок»: вул.
Микиші - початок вулиці, вул. Дачна, вул. Абрикосова, вул. Соснова, вул. Грушева, вул. Виноградна, провул.
Сливовий, провул. Єрківський, 66) загальною кошторисною вартістю 247,391 тис. грн.

3) «Реконструкція вуличного освітлення м. Миргорода Полтавської області (мікрорайон «Лісок»: вул.
Микиші – кінець вулиці, вул. Кленова, вул. Квітнева) загальною кошторисною вартістю 249,841 тис. грн.
4) «Реконструкція вуличного освітлення м. Миргорода Полтавської області (мікрорайон «Лісок»: вул.
Прирічна) загальною кошторисною вартістю 139,483 тис. грн.
5) «Реконструкція вуличного освітлення м. Миргорода Полтавської області (мікрорайон «Лісок»: вул.
Нафтовиків, провул. Старосвітський) загальною кошторисною вартістю 173,784 тис. грн.
6) «Реконструкція вуличного освітлення м. Миргорода Полтавської області (мікрорайон «Личанка»: вул.
Колгоспна №8-12, вул. Фестивальна, провул. Веселий, мікрорайон «Почапці»: вул. Корсунського, вул.
Дружби №46, №46А, вул. Новобережанська, №9, №13) загальною кошторисною вартістю 299,801 тис. грн.
7) «Реконструкція вуличного освітлення м. Миргорода Полтавської області (мікрорайон «Центральний»:
вул. Сорочинська, №99-117, №37-41, №90-260, провул. Вовчанський, мікрорайон «Промисловий»: вул.
Гуріна, 28, вул. Раскової, №41-43, вул. К. Марусиченка, №16-18, №25) загальною кошторисною вартістю
229,544 тис. грн.
8) «Реконструкція вуличного освітлення м. Миргорода Полтавської області (мікрорайон «Спортивний»:
вул. Дібрівська, вул. Комишнянська, провул. Попівський) загальною кошторисною вартістю 299,911 тис. грн.
У роботах взяли 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.
Протягом травня-червня 2018 року кооперативом «Енергетик» повністю виконані будівельні роботи по
восьми об’єктах реконструкції вуличного освітлення м. Миргорода на загальну суму 1777,198 тис. грн.
На підставі вищезазначеного 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», 09.08.2018 року проведено конкурс на
визначення виконавця робіт по чотирьох об’єктах «Реконструкція мереж тротуарного освітлення по вул.
Гоголя від центрального мосту до вул. Шишацька в м. Миргород Полтавської області» загальною
кошторисною вартістю 1310,811 тис. грн., а саме:
1) Від світильника №1 до світильника №11 загальною кошторисною вартістю 208,829 тис. грн.
2) Від світильника №12 до світильника №26 загальною кошторисною вартістю 283,772 тис. грн.
3) Від світильника №27 до світильника №45 загальною кошторисною вартістю 355,85 тис. грн.
4) Від світильника №46 до світильника №68 загальною кошторисною вартістю 462,36 тис. грн.
Задіяно було два виконавці – кооператив «Енергетик» та ФОП Лях Олег Валерійович. До конкурсної
комісії надійшли цінові пропозиції від вказаних учасників. Переможцем конкурсу по об’єктах №1 та №4
визначено кооператив «Енергетик», по об’єктах №2 та №3 визначено ФОП Лях О.В., цінові пропозиції яких
визнані найнижчими.
Протягом вересня-жовтня 2018 року кооперативом «Енергетик» та ФОП Лях О.В. повністю виконані
будівельні роботи по чотирьох об’єктах реконструкції мереж тротуарного освітлення по вул. Гоголя від
центрального мосту до вул. Шишацька в м. Миргород на загальну суму 1123,797 тис. грн.

Крім того, комунальне підприємство «Спецкомунтранс» протягом червня–грудня 2018 року виконало
будівельно-монтажні роботи ще по чотирьох об’єктах реконструкції мереж тротуарного освітлення по вул.
Гоголя від центрального мосту до вул. Шишацька в м. Миргород (від світильника №69 до світильника №143,
загальною кошторисною вартістю 1527,965 тис. грн.) на загальну суму 1305,926 тис. грн.

У відповідності до Програми «Охорона довкілля та раціонального використання природних ресурсів і
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. Визначені першочергові заходи по розчищенню русла, облаштуванню прибережної території, а
також по оздоровленню водних мас у відповідності до санітарно-екологічних норм.

Протягом 2018 року розроблена проектна документація на поліпшення технічного стану та благоустрою
прибережної зони річки Хорол в районі вул. Київська. Проектом передбачається розчищення русла річки від
намулу на ділянці довжиною 1756 м. та упорядкування берегової території у відповідності з вимогами до зон
відпочинку загальною площею 90888 кв.м.

Щодо напрямку роботи по веденню реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов та
приватизації житла, було проведено 6 громадських комісій з житлових питань. У список громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, було включено 7 сімей згідно рішень комісії, з них 2 -інваліда війни
з числа учасників АТО, 3 - особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Міською радою було
придбано та надано 3 соціальні квартири дітям, які знаходяться на квартирній черзі, це особи з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування. За 2018 рік було приватизовано та видано свідоцтв на право власності
на 14 квартир, поновлено (видано дублікатів) 15 свідоцтв. Надано 1 службову квартиру працівнику МКЖЕУ.
За клопотанням начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, полковника Камзиста В.В.,
переведено у комунальну власність міста 1 квартиру.
Також у 2018 році проводилась робота по наданню в оренду та приватизації комунального майна. По
управлінню комунальним майном територіальної громади було виконано наступне:
 укладено 18 договорів оренди комунального майна територіальної громади міста;
 підписано 32 додаткові угоди на продовження оренди;
 проведено 2 конкурси з відбору суб'єктів оціночної діяльності, а також конкурс на право укладення
договору оренди на нерухоме майно, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста
Миргорода.
У 2018 році відділом житлово-комунального господарства міської ради та структурними підрозділами
Миргородської міської ради було надано в оренду нежитлових приміщень загальною площею 2 075,03 м2. За
вищезазначений період надходження від оренди об'єктів комунального майна територіальної громади склали
497 707 грн..
Разом з тим проводилась робота по розміщенню в ЗМІ та на офіційному сайті міської ради в мережі
Інтернет оголошень про проведення конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об'єктів комунального майна, конкурсів на право укладення договорів
оренди на нерухоме майно і їх результати.
На виконання рішення 33 сесії Миргородської міської ради 7 скликання (2-ге засідання) від 28 грудня 2017
року № 283 "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"
постійно проводився аналіз договорів оренди комунального майна щодо повторного проведення оцінки
згідно чинного законодавства України, контроль за виконання та дотримання істотних умов договору,
можливого надання пільг окремим орендарям.

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 житловокомунального господарства з штатною чисельністю три одиниці, а рішенням сімнадцятої сесії сьомого
скликання №13 від 11 листопада 2016 року штати інспекції з благоустрою було збільшено до семи одиниць.
Інспекцією з благоустрою ВЖКГ міської ради за 2018 рік проведено наступну роботу:
 Вручено приписів – 832;
 Запропоновано заходів до виконання по усуненню порушень правил благоустрою – 937;
 Вручено попереджень – 121;
 Складено адміністративних протоколів на порушників правил благоустрою – 253;
 Адміністративною комісією накладено стягнень на суму 143 тис.605грн.
 Розглянуто 221 звернень громадян.
 Розроблено 12 типів листівок, із яких розповсюджено через населення міста 921 шт. Проведено 29
рейдів (із яких 7 спільно з іншими службами).
 Проведено 12 зустрічей та виступів та виступів перед жителями міста з питань роз’яснення вимог
правил благоустрою.
 Прийнято участь у засіданнях рад мікрорайонів - 8.
 Видано дозволів на проведення земельних робіт – 112 та проводиться контроль за їх виконанням.
Працівниками інспекції складаються протоколи за порушення «Правил благоустрою території міста
Миргорода» , із яких найбільше:
 за торгівлю у заборонених місцях та без належного дозволу-49;
 за паління-41;
 за засміченість та забур’яненість території-34;
 за розміщення реклами у заборонених місцях та без належного дозволу-51.
Спільно з працівниками ДСНС та телестудією «Миргород» проведено 8 рейдів по попередженню паління
та забур’яненості, за результатами яких складено 23 протоколи про адміністративні правопорушення та
розповсюджено 206 листівок з питань дотримання правил благоустрою.
Інспекція з благоустрою тісно співпрацює з комунальними службами міста по усуненню ними порушень
Правил. Відповідним службам вручено 284 приписів, у яких запропоновано до виконання 312 заходи.
Виконання запропонованих заходів у встановлені терміни знаходиться на постійному контролі у інспекторів
з благоустрою.
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 рибою та
іншими забороненими до реалізації у невстановлених місцях продуктами. За звітний період проведено шість
таких рейдів, в результаті яких виявлено 32 порушень правил торгівлі продуктами та складено 26
адмінпротоколів, іншим громадянам вручені відповідні пам’ятки та попереджено про недопущення
порушень.
Інспекцією з благоустрою за вказаний період було запропоновано до виконання 216 заходів, вручено 168
приписів та 39 попередження громадянам та керівникам підприємств, установ, організацій різних форм
власності. Ліквідовано 12 несанкціонованих звалища.
Навчально-виховна робота
Мережа освітніх закладів у 2018–2019 н. р. становить 18 (на 1 більше, ніж 2017 – 2018 н. р.). Рішенням
тридцять дев’ятої сесії сьомого скликання Миргородської міської ради від 31.08.2018 року № 202 було
створено «Інклюзивно-ресурсний центр» Миргородської міської ради з метою забезпечення права дітей з
особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти
шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми
потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого
супроводження.
У навчальних закладах міста працює 853 особи (2017 року – 870), із них педагогічних працівників – 538. У
семи закладах загальної середньої освіти міста. навчається 3941 учень (158 класів), що перевищує
чисельність учнів у порівнянні із попереднім роком на 77 та класів на 3. Середня наповнюваність класів
залишається сталою протягом останніх років – 25 учнів. У закладах загальної середньої освіти міста працює
20 груп продовженого дня для 694 учнів (на 1 групу та 29 школярів більше, ніж 2017 – 2018 навчального
року).
Створено умови для здобуття освіти за альтернативними формами. Так, у 2018-2019 навчальному році
індивідуальною формою навчання охоплено 17 учнів, на екстернатній формі навчання перебуває 5 учнів. У

2018 році 3 особи отримали документи про освіту через екстернатну форму навчання:1 – свідоцтво про
базову освіту, 2 – атестат про повну загальну середню освіту.
У 2018-2019 навчальному році відкрито 7 інклюзивних класів для 13 дітей з особливими освітніми
потребами. (На 1 клас та 4 учні більше у порівнянні із попереднім роком). У ЗОШ № 9 за період літніх
канікул обладнано сенсорну кімнату для занять з дітьми, які потребують корекції розвитку.

У НВК «Гелікон» працює одна інклюзивна група для дітей дошкільного віку.
На базі гімназії імені Т.Г.Шевченка працює 2 класи для обдарованих дітей міста в рамках Всеукраїнського
науково-педагогічного проекту «Інтелект України».
У ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного з 01.09.2018 року відкрито 1-й клас, який працює за експериментальною
освітньою програмою «На крилах успіху».
За підсумками результативності зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх
закладів Полтавської області у 2018 році Миргород посів 1 місце в області за результатами ЗНО, а гімназія
імені Т.Г. Шевченка – 6 місце серед закладів освіти Полтавської області.
Протягом навчального року за кошти міського бюджету здійснюється підвезення дітей із віддалених
мікрорайонів міста до центральних шкіл міста. На ці цілі у 2018 році виділено з міського бюджету 379,6 тис.
грн., на 2019 рік відповідно запланована сума у міському бюджеті 395,4 тис. грн.
Дошкільна освіта
Дошкільні навчальні заклади випустили до школи 388 дошкільників. Натомість прийнято до ДНЗ 276
дітей. Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади - 1360, відсоток охоплення дошкільною освітою
малят віком від 3 до 6 років складає 95%.
Позашкільна освіта в м. Миргород представлена 4 закладами: Центр естетичного виховання, Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Станція юних техніків та Станція юних туристів. У цих
закладах працює 94 гуртки, які відвідує 1771 дитина, що становить 45% від кількості учнів.
Пріоритетними у виховній роботі в закладах освіти міста є національно-патріотичне виховання та
виховання активної життєвої позиції учнівської молоді.
І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
(переможець міського етапу рій «Соколята» СШ №5 зайняв ІІ місце в обласному етапі та посів І місце в
обласному конкурсі «Петлюрівський вишкіл»)

Переможцями міської Спартакіади школярів стала команда учнів спеціалізованої школи № 5. Активно
працює громадське об’єднання «Трикутник» та міжшкільна дитяча організація «Молодіжний парламент м.
Миргород». Спільно проведено семінар–практикум для класних керівників, батьків, загальноміський
різножанровий фестиваль родинної творчості «Таланти родин рідної землі» (тема фестивалю: «Україну
єднають родини!»), загальноміське свято «Салют, випускники!».
У 2018 році в рамках міської програми «Місто активних громадян» перемогу в конкурсі здобули такі
проекти: «Розумний коридор» (ЗОШ №3), «Безпечні пісочниці для малят дошкільного віку» (ДНЗ №11
«Теремок»), «Ластівчине гніздо» (НВК «Гелікон»), «ІІ молодіжний профорієнтаційний форум – Школа
Успіху Миргород – 2018» (автор Арсен Шумейко). Проекти - профінансовані і реалізовані.

Із поданих цього року за програмою Громадський бюджет отримають фінансову підтримку з міського
бюджету освітні проекти: великий – "Комбінований баскетбольний та волейбольний майданчик" вартістю
330580 грн. (СШ №5), малі – "Поповнення книжкових фондів шкільних бібліотек", "Малі архітектурні форми
для майданчиків ДНЗ№10" - 57950 грн.; "Дитячий майданчик НВК Гелікон" - 99409 грн.
Навчальні заклади міста є активними учасниками різних проектів та конкурсів. Зокрема, всі ЗЗСО
зареєстровані у проекті «Енергоефективні школи: нова генерація».
Колектив ЗОШ №3 – переможець Всеукраїнського конкурсу серед громад-членів Асоціації міст України
«Міста, дружні до дитини» у номінації «Краща ідея дружнього до дитини міста (селища, села)». Назва
проекту – «Розумний коридор».

На обласному рівні в арсеналі учнів та вихованців миргородських навчальних закладів - більше 30
перемог різного рангу, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах - більше 60.
З 2018-2019 навчального року в Україні повною мірою стартувала реформа освіти. Відповідно до
Концепції «Нової української школи» 66 педагогів нашого міста пройшли курси підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 і 2019-2020 навчальних роках.
Для облаштування освітнього середовища у 16 перших класах на придбання меблів, комп’ютерної техніки
із державного бюджету ми отримали 505 144 грн., на дані потреби з місцевого бюджету було виділено 1 028
5000 грн. Із обласного бюджету 126 569 грн. надійшло на придбання телевізорів та проекторів для учнів
перших класів. Кошти освоєні в повному обсязі.
Усі першокласники міста безкоштовно отримали індивідуальні конструктори LEGO та по 2 на клас для
колективної роботи.
Оздоровлення
У цьому році при навчальних закладах міста працювали 14 таборів із денним перебуванням, всього
залучено 1109 дітей.
Вартість харчування в таборах становила 25 грн. на одну дитину на добу, з яких 10 грн. дотувалися з
міського бюджету, 15 грн. – батьківська доплата. Всього на харчування в пришкільних таборах використано з
міського бюджету 171 743 грн.
28 дітей пільгових категорій оздоровилися в таборах Полтавської, Херсонської, Миколаївської та
Тернопільської областей. У цьому році в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» та міжнародному
дитячому центрі «Артек» оздоровилося 27 дітей пільгових категорій.
9 дітей пільгових категорій оздоровилися в таборі «Зоряний» Кременчуцького району. Кошти на
придбання путівок (46,8 тис. грн.) були виділені з міського бюджету.

З обласного бюджету отримано 370 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. 196 дітей оздоровилися за рахунок цих путівок, на що використано 723
179 грн. бюджетних коштів.
70 дітей оздоровилися у дитячо-юнацькому оздоровчому таборі «Еколог» Зіньківського району. Протягом
року 38 дітей – переможців предметних олімпіад – відпочили у навчально-оздоровчому комплексі «Ерудит»
Кременчуцького району.
Харчування
Харчування дітей здійснюється безпосередньо в навчальних закладах. Гарячим харчуванням охоплено
100% учнів 1–4 класів та близько 40% учнів 5–11 класів. Вартість харчування з вересня 2018 році становить
10 грн. для учнів 1–4 класів, 11 грн. 50 коп. для учнів 5–11 класів, 12 грн. – обід у групах продовженого дня.
Безоплатним харчуванням забезпечено більше 700 дітей пільгових категорій. На ці потреби у 2018 році
виділено 2 620 000 грн.
У ЗДО міста вартість харчування однієї дитини в день становить: у ясельній групі 18 грн. 50 коп., у
садовій групі – 28 грн. Батьківська доплата становить 60% від загальної вартості. Зменшено на 50% розмір
плати за харчування дітей дошкільного віку із багатодітних сімей.
З 01.09.2019 року заплановано підвищити вартість харчування однієї дитини в день.
Технічний стан приміщень і споруд
У закладах освіти в цьому році реалізовано 14 проектів з капітальних ремонтів. ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. П.
Мирного – капітальний ремонт мережі теплопостачання. У спеціалізованій школі № 5 проведено роботи з
капітального ремонту запасних виходів із заміною віконних блоків на термозберігаючі.
Капітальні ремонти харчоблоків проведено у гімназії імені Т. Г. Шевченка, ЗОШ І – ІІІ ст. № 7. У НВК
«Гелікон» здійснено заміну системи вентиляції.

У гімназії ім. Т.Г.Шевченка проведено роботи з облаштування відмостки навколо будівлі закладу.
Для комфортного перебування дітей в ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І. А. Зубковського проведено капітальний
ремонт актової зали, відновлено роботу непрацюючих та проведено капітальний ремонт діючих вбиралень
для учнів.

Проведено заміну частини вікон на енергозберігаючі в ДНЗ №2 «Оленка» та ДНЗ № 11 «Теремок».

У ДНЗ № 12 «Світлячок» та ДНЗ № 5 «Сонечко» проведено капітальні ремонти приміщень пралень і
замінено частину обладнання на нове.

Проведено капітальний ремонт приміщень Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
Роботи з капітального ремонту частини покрівлі, заміни вікон та ремонту кімнат виконані в приміщенні
Станції юних техніків.
Всього на проведення капітальних ремонтів закладів освіти із міського бюджету виділено 7 622 555 грн., з
обласного бюджету 100 000 грн., з державного бюджету 1 484 000 грн. Кошти освоєні в повному обсязі.
У 2018 році проведені роботи з реконструкції побутових приміщень спортивного залу будівлі СЮТ.
Використано коштів міського бюджету 396.871 тис. грн. (побудовані роздягальні, вбиральні та душові
кімнати для гуртківців станції юних туристів).

Для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями у навчальних закладах
облаштовано 11 пандусів, вільний доступ мають два заклади.

У 2018 році збудовано пандус у гімназії ім. Т.Г. Шевченка у відповідності до нормативів ДБН. З весни
2018 року спортивний майданчик зі штучним покриттям у ЗОШ І – ІІІ ступенів № 9 імені І. А. Зубковського
активно використовується як для проведення занять з фізичної культури, так і в позаурочний час. За
механізмом ЕСКО облаштовано в приміщенні ІТП та проведені роботи із збалансування системи опалення
закладу. У спеціалізованій школі № 5 за сприяння депутата обласної ради Кірпосенка К.О. придбано 11
спортивних тренажерів. Роботи з облаштування майданчика виконані власними силами вчителів школи та
працівників МП «Контакт».
Самоорганізація населення
Протягом звітного року у складі 7 рад мікрорайонів здійснювали свою діяльність 250 вуличних та
будинкових комітетів, з них 28 - ОСББ. Для оперативного вирішення будь-яких питань ради мікрорайонів
забезпечені приміщенням, комп'ютерною технікою, мають електронні адреси. Для забезпечення діяльності
рад мікрорайонів міста міською радою кожного року затверджується Програма, де передбачаються кошти на
утримання приміщень рад, оплату за користуванням телефоном, інтернетом, на проведення загальноміських
заходів та заходів у мікрорайонах. 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 2018 році виділено 310 605 грн. На загальноміські заходи по
радах мікрорайонів у 2018 році виділено та використано 106 090 грн. Це дало змогу на належному рівні
організувати культурно-масові заходи: 9 новорічних ранків у мікрорайонах, свята мікрорайонів, свята
вулиць, будинків, привітання голів вуличних та будинкових комітетів з ювілеями.

Всі мікрорайони взяли активну участь у проведенні заходів до Дня міста і презентували виставку робіт
народних умільців, виставку-продаж "Гостинні мікрорайони" та підготували композицію "В родинному колі
рідного міста".
Гарною практикою стало проведення толок у рамках двомісячника благоустрою і озеленення, оглядівконкурсів на кращий благоустрій вулиці, будинку.

У 2018 році відбувся вже традиційний конкурс найкращого благоустрою у номінаціях: "Кращий під'їзд",
"Кращий багатоповерховий будинок", "Кращий двір".

Варто відзначити тісну співпрацю рад мікрорайонів, комунальних служб та депутатів у вирішенні питань
благоустрою, проведенні заходів в рамках двомісячника благоустрою та озеленення, у плануванні робіт по
ремонту доріг, реконструкції вуличного освітлення, у проведенні масових заходів.
Культура
Галузь «культура» фінансується у повному обсязі на захищені статті витрат, виділяються кошти на
капітальні видатки, на проведення ремонтів приміщень. У підпорядкуванні відділу культури знаходяться 9
закладів, які розташовані у 8 приміщеннях. У звітному періоді ми завершили дворічний капітальний ремонт
будівлі бібліотеки для дорослих, у ході якого виконані значні заходи з енергозбереження: утеплені стіни,
замінені вікна і двері, замінена система опалення.

Протягом 2018 року проведений капітальний ремонт центру культури та дозвілля. Будівля облаштована
пандусом, виконані заміна вікон та дверей закладу, реконструйована концертна зала.

Заклади культури розташовані у пристосованих та старовинних будинках і під час ремонтів виникають
додаткові непередбачувані роботи, що зменшує обсяги виконання. Така ситуація виникла в дитячій музичній
школі, в ремонт якої вкладені чималі кошти, але декілька кабінетів ще потребують ремонту, який
запланований на 2019 рік. У центрі культури та дозвілля потребує ремонту покрівля, підвальні приміщення,
фасад. Ми тримаємо на контролі необхідність реконструкції міського будинку культури в мікрорайоні
«Почапці», але складність проектного завдання поки що відлякує потенційних виконавців. Загальна сума
освоєних коштів на капітальні видатки по відділу культури біля 2,5 млн грн.
Робота відділу культури міської ради у 2018 році проводилась відповідно до річного плану роботи та
Програми культурно-мистецького розвитку на 2018 рік. Цьогоріч фінансова частина програми, крім коштів
на проведення загальноміських заходів, вперше була розширена видатками на грошову винагороду учням
дитячо-музичної школи ім.А.П.Коломійця за перемоги у конкурсах та коштами на участь учнів ДМШ і
творчих колективів міста у мистецьких змаганнях.
Завдяки фінансуванню аматорські колективи клубних закладів привезли у мистецьку скарбничку міста
перемоги із Всеукраїнського фестивалю хорової музики «Мамина вишня» пам’яті А.Пашкевича (м.Баранівка
Житомирської обл.), Марш-параду духових оркестрів (м.Полтава), Відкритого регіонального конкурсу
вокальних ансамблів «Осіннє золото» (м.Пирятин Полтавської обл.), Відкритого конкурсу фольклорних
колективів «Чиста криниця» (під час проведення Сорочинського ярмарку), Всеукраїнського фестивалю
мистецтв «New festival of arts». Ансамбль народної музики та пісні «Миргородський сувенір» взяв участь у
Міжнародному фестивалі народної творчості у м.Анікщай (Литва).

У 2017-2018 навчальному році 46 вихованців та 9 колективів ДМШ взяли участь у 5 обласних, 3
Регіональних, 18 Всеукраїнських, 12 Міжнародних конкурсах, отримали 118 відзнак. Участь у конкурсах
стимулює колективи, слугує розвитку культури в нашому місті та зміцнює імідж міста на теренах України.
18 учнів музичної школи отримали винагороду за перемоги у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах.

Загальна сума фінансування Програми на початку року становила 435 тис. грн. Протягом року видатки
корегувалися і на кінець року кошторис склав 505302 грн. та мав наступну динаміку:
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У звітному періоді залишилась сталою мережа закладів культури, це 2 заклади культури клубного типу, 4
бібліотеки, 2 музеї, дитяча музична школа ім. А.П.Коломійця.
2 миргородські 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 декоративно-прикладного мистецтва.
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. Послуги доступу до мережі Інтернет
надає інтернет-центр при дорослій бібліотеці. За кошти місцевого бюджету у 2018 році на періодичні
видання було виділено 33694 грн. 81 коп., виписано 106 назв періодичних видань.
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. При клубах відділу культури працюють 17 творчих угрупувань, об’єднань та колективів, 7
з яких мають звання «народний». Цьогоріч вперше це почесне заслужили колективи «Горлиця» та
«Миргородський сувенір».
Кожен заклад вносить свій вклад у розвиток культури в місті, піднесення національного духу, патріотичне
виховання миргородців, об'єднання людей у любові до рідної держави і національної культури. Творчі
колективи «Обереги», «Вечорниці», «Горлиця», «Миргородський сувенір» ведуть активну концертну
діяльність в мікрорайонах нашого міста та в санаторно-курортних закладах.
Фестиваль поезії «Гурамішвілі запрошує» та «Малюємо музику», музичний марафон до Дня вуличного
музиканта та Дня Європи, літній культурний проект «Мистецька субота» - ці заходи, запроваджені закладами
культури міста стали популярними та традиційними.
Протягом 2018 року відділом культури організовано та проведено 102 масових заходи, з них 32 для дітей
та молоді.

Підняттю рівня духовності та культури слугують міжнародні фестивалі «В гостях у Гоголя» та
«МирГрад». Ці мистецькі форуми традиційно збирають на миргородській сцені композиторів, відомих
українських виконавців, творчо обдарованих учнів музичних шкіл України, а також почесних гостей з
далекого зарубіжжя.
1 червня в місті відбувся вже 21-й обласний фестиваль дитячої творчості «Миргородський квітограй»,
який традиційно збирає понад 300 учасників з усієї Полтавщини. У квітні відбувся перший багатожанровий
фестиваль «New festival of arts», який започаткувала в Миргороді ДГО «Співограй». Стає дедалі
популярнішим і Український фестиваль ковальського мистецтва, що відбувається в серпні з організацією ГО
«Миргородські майстри».

Залишився сталим контингент ДМШ ім. А.П.Коломійця, він складається з 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». Протягом 2018
року в школі відбувалося багато концертів, фестивалів, конкурсів, які піднімають рівень виконавської
майстерності учнів та слугують розвитку культури в місті.
Молодіжна політика і спорт
Реалізацію державної політики з питань фізичної культури та спорту на території міста проводить відділ
молоді і спорту Миргородської міської ради. Виконання міської Програми розвитку спорту в місті у 2018
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. На проведення загальноміських фізкультурно-спортивних заходів у 2018 році було виділено
110 тисяч гривень з міського бюджету. За звітний період відділом молоді і спорту проводилися
фізкультурно-спортивні заходи з футболу, міні-футболу, боксу, волейболу, пляжного волейболу, шахів,
греко-римської боротьби, настільного тенісу. Спільно з Миргородським 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”, "Здорова молодь – здорова нація", спортивно-масові заходи для
дітей у літній канікулярний період „Спорт для всіх – у кожному дворі”, фізкультурно-спортивні свята у
мікрорайонах "Лісок" та "Личанка", турніри до Дня фізичної культури та спорту та інші. Спортсмени міста
приймали участь у змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів з футболу, волейболу, пляжного
волейболу, баскетболу, боксу, кікбоксингу, кіокушинкай карате, шахів, греко-римської боротьби.

Проведено традиційну Спартакіаду серед трудових колективів міста з 11 видів спорту в яких взяли участь
13 колективів, що становить 448 учасників. Також збірна команда міста здобула перемогу у змаганнях
Обласної Спартакіади ветеранів спорту. Команда «Склад» (Миргород), двічі поспіль перемогла в турнірі
міжрайонного Кубку "Народного депутата України" з футболу серед аматорських команд.

Вихованці дитячо-юнацької школи взяли участь у міжнародному турнірі з футболу "Maardu Cup 2018" (м.
Маарду, Естонська республіка) та міжнародному турнірі з міні-футболу "Золота осінь" (м. Новолукомль,
Республіка Білорусь).

Кращі спортсмени міста брали участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях у складі клубів, збірних
команд Полтавської області та України. Основною спортивною спорудою міста є стадіон "Старт", на
реконструкцію якого в 2018 році з міського бюджету використано 1 млн. 186 тис. гривень. Відповідно до
Положення про стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород в 2018 році було
призначено 14 грошових винагород кращим спортсменам на загальну суму 93 000 грн.
У 2018 році відділ молоді і спорту здійснював заходи реалізацію державної політики щодо сім'ї, жінок,
дітей та молоді.
У Миргороді 27 жінкам Указом Президента України присвоєно почесне звання «Мати – героїня».
Відділом створено та постійно уточнюється єдиний облік (паспортизація) багатодітних сімей міста. В
місті зареєстрована 173 багатодітні сім’ї, в яких проживає 572 дитини. Видано 299 посвідчень батьків
багатодітної сім’ї та 621 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. Постійно проводиться обстеження умов
проживання багатодітних сімей з метою визначення їх готовності до нового навчального року та осінньозимового періоду. Систематично проводиться обстеження родин, в яких скоєно насильство.
За звітний період у співпраці з громадськими організаціями відділом проводились заходи, спрямовані на
реалізацію молодіжної та сімейної політики: ряд заходів до святкування Дня молоді, велопробіги, заходи до
святкування Дня міста, Дня Незалежності, конкурс «Молоді літератори Миргорода», святковий концерт до
Дня матері та Дня родини.
Міжнародне співробітництво
Розвиток міжнародного співробітництва є одним із пріоритетних напрямків для нашого міста. Це
культурний обмін, обмін професійним досвідом, в галузі освіти, місцевого самоврядування, вирішення
питань міського господарства, тощо.
Миргород має три українських міста-побратими: Новоград-Волинський на Житомирщині, Хмільник з
Вінничини, Обухів з Київщини. Підтримуються зв'язки з містами інших країн, саме: Маарду (Естонія),
Єкабпілс (Латвія), Згожелець (Польща), Барбі (Німеччина), Горна Оряховиця (Болгарія), Рєчіца (Білорусія),
Мцхета (Грузія). У 2018 році підписано договір про співпрацю з містами Анікщяй (Литовська Республіка) та
Смолєвичі (Республіка Білорусь).

У 2018 році 14-17 вересня на святкових заходах до Дня міста перебували делегації 5 міст-побратимів:
Згожелець (Польща), Горна Оряховиця (Болгарія), Анікщяй (Литва), Єкабпілс (Латвія), Смолевичі (Білорусь).

