Звіт
міського голови
про роботу міської ради
та її виконавчих органів
за 2019 рік
1.

Місцеве самоврядування.

2.

Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю.

3.

Бюджет міста.

4.

Економічний розвиток.

5.

Соціальний захист населення.

6.

Реформування системи надання медичних послуг.

7.

Кадрова, мобілізаційна робота і цивільний захист.

8.

Муніципальний енергоменеджмент та проєктна діяльність.

9.

Житлово-комунальна сфера.

10. Дорожньо-мостове господарство.
11. Освітня галузь.
12. Самоорганізація населення.
13. Молодіжна політика. Розвиток фізичної культури.
14. Культура.
15. Міжнародна співпраця.

Робота міської ради 7 скликання у 2019 році здійснювалася відповідно до ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування", Регламенту роботи Миргородської міської ради та плану роботи міської ради на
2019 рік. Керуючись ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада згідно з
планом роботи у 2019 році станом на 15 грудня 2019 року провела 8 сесійних засідань (в минулому 9). Всього
міська рада станом на 15 грудня 2019 року прийняла 270 рішень (в минулому 325), з них 6 рішень про
депутатські запити, у яких порушувалися питання щодо вирішення важливих проблем містян.
Проєкти та рішення міської ради оприлюднювалися на офіційному сайті Миргородської міської ради.
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. Архів відеозаписів оперативно публікувався на
Youtube каналі міської ради. Результати поіменного голосування оприлюднювалися на офіційному веб-сайті
міської ради в день голосування.

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 2019 році виконавчий комітет здійснював свою діяльність відповідно до ст. 52 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" та плану роботи виконавчого комітету на 2019 рік", затвердженого
рішенням виконавчого комітету від 19 грудня 2018 року № 390. Планування здійснювалося згідно з
Регламентом виконавчого комітету, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 16
березня 2016 року № 210. Виконавчим комітетом міської ради у 2019 році (станом на 15 грудня 2019 року)
проведено 12 засідань (за 2018 – 12), на яких прийнято 508 рішень (за 2018 – 444). В результаті розгляду
основних питань річного плану виконкому на 2019 рік прийнято 32 рішення.

Виконавчим комітетом розглядалися і поточні питання, результатом чого є прийняття 408 рішень. Поза
плановими засіданнями виконавчим комітетом у робочому порядку, станом на 15 грудня 2019 року,
прийнято 68 рішень. Всього: 476 рішень, із них з питань:
 надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих
архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та припинення дії
договорів – 63;
 архітектурної діяльності (присвоєння, зміна поштових адрес, надання містобудівних умов та обмежень,
перепланування, реконструкція, дозволи на розміщення зовнішньої реклами та їх скасування) – 63;
 використання коштів з цільового фонду міської ради – 24;
 використання коштів з резервного фонду міської ради – 2;
 використання коштів з фонду охорони навколишнього природного середовища – 3;
 транспорту – 3;
 надання статусів дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, здійснення
правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти,
опікунства, усиновлення та дій від імені неповнолітніх – 108;
 ведення квартирного обліку, переоформлення договорів найму, видачі дублікатів свідоцтв на право
власності на об'єкти нерухомого майна – 38;
 житлово-комунального господарства, надання дозволів на видалення дерев, затвердження та
погодження тарифів, встановлення лімітів – 40;
 діяльності адмінкомісії – 7;
 освіти, культури, спорту – 7;
 надання матеріальної допомоги за рахунок бюджетних коштів – 73, а саме:
 інше – 45.
За період з 01 січня 2019 року по 15 грудня 2019 року виконавчим комітетом Миргородської міської ради
прийнято 155 рішень з питань здійснення делегованих повноважень.
Станом на 15 грудня 2019 року міським головою видано 166 розпоряджень з питань діяльності виконавчих
органів ради (за 2018 – 146), а також видано 73 розпоряджень в частині діяльності міської ради (за 2018 – 72).
До виконавчого комітету Миргородської міської ради станом на 15 грудня 2019 року надійшло 3708
документів. З них взято на контроль 719 документів, в т.ч.: 55 депутатських звернень від народних депутатів
України, 106 від депутатів міської ради, 72 розпорядження голови ОДА, 33 доручення голови/заступників
голови ОДА. Виконано і знято з контролю 606 документів. Залишається на контролі 113 документів.
Передбачені законом проєкти рішень міської ради та виконавчого комітету публікувалися у місцевій газеті.

Інформування населення та відкритість влади
Гласність роботи міської влади забезпечувалася також через "гарячі телефонні лінії", особисті прийоми
громадян, Інтерактивну платформу "Відкрите місто", систему місцевих петицій, прес-конференції, "круглі"
столи.

За 11 місяців 2019 року було організовано 14 особистих прийомів громадян міським головою.
Зареєстровано 87 усних звернень до міського голови. У грудні виїзні прийоми проведено у всіх мікрорайонах
міста.

Найоперативнішим джерелом інформування населення про роботу органів місцевого самоврядування
залишається офіційний вебсайт міської ради та її сторінка у соціальній мережі. У системі Інтернет-пошуку
сторінка Миргородської міської ради на першому місці по пізнаваності.

Належне функціонування інформаційного кіоску, який встановлений у приміщенні міської ради, також
сприяло покращенню інформаційного обслуговування громадян міста.
У рамках програми інформування громади міста про діяльність органів самоврядування та висвітлення
життя громади через радіо та телебачення на 2019 рік всебічно висвітлювалася робота миргородської
міської ради, її виконавчого комітету та депутатського корпусу. Було забезпечено оперативне висвітлення
перебігу чергових та позачергових засідань міської ради, постійне інформування населення про
використання бюджетних коштів та про хід реалізації програм.
У 2019 році спільно з міською телестудією “Миргород” було започатковано телевізійну передачу
“Обраний громадою”, що дозволило більш широко ознайомити мешканців міста з депутатами
миргородської міської ради та їх діяльністю. Також, в рамках реалізації Проєкту “Відкритість влади та
забезпечення інформаційних потреб територіальної громади Миргородського субрегіону”, що реалізується
за допомогою Фонду підтримки ініціатив з демократичного врядування та розвитку проєкту міжнародної
технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт «ПРОМІС»), що впроваджує Федерація
канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, Міською
телестудією “Миргород” було отримано ліцензію на ФМ-мовлення, що значно розширить можливості
інформування населення.

Приємно повідомити, що в поточному році Миргород отримав чергову відзнаку "За найкраще
інформуванням громади". Це премія «Міста та зміни 2019» від міжнародного проєкту ПРОМІС.

Робота з виборцями
У 2019 року відділом ведення Державного реєстру виборців було проведено відповідну роботу по
проведенню позачергових виборів Народних депутатів України та виборів Президента України, які
проходили у два тури. Головними напрямками діяльності відділу були:
1) роз’яснювальна робота з членами дільничних виборчих комісій;
2) тісна співпраця з ОВК та ДВК;
3) роз’яснювальна робота з виборцями та опрацювання їх звернень;
4) підготовка та друк списків виборців;
5) уточнення та усунення недоліків у списках виборців;
6) вирішення інших нагальних питань, що виникали в процесі проведення виборів.
Найбільше навантаження припало на опрацювання заяв та звернень виборців. До відділу звернулось
більше 2-х тисяч громадян - було опрацьовано 2007 заяв та видано 1856 посвідчень про тимчасову зміну
місця голосування. Основною категорією громадян були військовослужбовці, відпочивальники в санаторіях
міста та виборці з тимчасово окупованих територій.
У 2019 році відділом проводилося щомісячне оновлення баз даних виборців за допомогою
Автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (АІТС ДРВ). За
період з січня 2019 р. по грудень 2019 р. внесені наступні зміни:
 заведено вхідних відомостей – 202;
 опрацьовано записів – 5659;
 включено виборців – 473;
 знищено записів про виборців – 540;
 внесено змін – 4917;
 проведено наказів – 560;
 сформовано запитів до суб’єктів подання відомостей – 25;
 опрацьовано заяв виборців – 2007.
Динаміку змін у реєстрі у порівнянні з 2018 роком можна побачити на наступній діаграмі:

Протягом 2019 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 2019 року працівниками відділу ведення
ДРВ, з метою перевірки та підвищення рівня професійної підготовки, набуття навиків, необхідних для
кваліфікованого ведення Реєстру, успішно виконано періодичні тестування.
Додатково до основної роботи відділ протягом звітного року підтримував належне функціонування
комп’ютерного обладнання міської ради та її структурних підрозділів. Зокрема було розширено існуючу
локальну мережу, яка на кінець року вже нараховувала 78 комп’ютерів. На обслуговуванні відділу
знаходиться ще близько 20-ти робочих станцій структурних підрозділів міської ради. Також відділом
підтримується
Протягом 2019 року відділом підтримувалась належна робота системи відеоспостереження міста –
безпечне місто. В рамках даної діяльності було встановлено додаткові камери та проведена заміна старих
камер на нові. Також було відремонтовано та відновлено мережеві лінії. Наразі в даній системі постійно
працює 25 камер, інформація з яких протягом місяця зберігається на спеціальному відео-сервері.

ВІДДІЛ "ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ"
На сьогодні Центр надає 171 адміністративних послуг, з них 113 послуг, які надаються відділами та
управліннями міської ради, 48 послуг органами виконавчої влади та 10 послуг районної державної
адміністрації.

З січня 2019 року до відділу "Центр надання адміністративних послуг" виконавчого комітету подано 27
537 заяв на отримання адміністративних послуг. За цей період з різних питань за консультаціями звернулися
42 489 громадян.

З 2018 року Центром проводиться реєстрація звернень громадян.
Всього в 2019 році зареєстровано 1011 звернень, з них:
- звернення які стосувалися соціального захисту – 197;
- питань комунальних послуг – 320;
- питань аграрної політики та земельних відносин – 43;
- транспортного зв’язку – 8;
- з інших питань – 443.
Адміністратори центру мають паролі доступу 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 рік становило 140 329,00 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;
- районної державної адміністрації:
 Відділ у Миргородському районі Головного Управління Держгеокадастру у Полтавській області,
 Миргородський МРВ УДМС України в Полтавській області,
 Головного територіальне управління юстиції у Полтавській області,
 Миргородського міськрайонного управління ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області
Плата за деякі адміністративні послуги справляється в державний бюджет, а саме надання інформаційної
довідки з реєстру прав на нерухоме майно. З січня надано 1 851 довідка на суму 92 550,00 грн. В кінці року
спостерігається тенденція збільшення кількості заявників по даному виду послуг. Послуга користується
попитом серед військовослужбовців та членів їх сімей.
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. В цьому році за послугою вже
звернулися 2 312 громадян.
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.
Надаються послуги з реєстрації новостворених громадських організацій та реєстрації змін до статутних
документів. Реєстрація громадських організацій здійснюється Головним територіальним управлінням
юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України. Цього року цією послугою скористалися 10
громадських організацій.

Завершено реалізацію проєкту «Реконструкція приміщення по вул. Гоголя, 171/1 для облаштування ЦНАП
в м. Миргород» та вже з 10 вересня 2018 року ЦНАП приймає громадян в новому приміщенні. Приміщення
нового Центру в рази більша за попередній та складає 420 м. кв.

В ЦНАПі забезпечено умови для осіб з фізичними можливостями та осіб з малолітніми дітьми. Збудовано
пандус, облаштовано туалетну кімнату, для матерів з немовлятами встановлено пеленальний столик.
В 2018 році ЦНАП став учасником І Фази впровадження Програми "U-LEAD з Європою", в 2019 почалася
його реалізація. Проєктом встановлено нові меблі, комп’ютерну техніку, стелажі для архівної кімнати,
встановлено електронну чергу. В цілому на суму близько 500 тис. грн. Планується встановлення програмного
продукту "Вулик".
В 2019 році Центр отримав 2 нагороди в обласному конкурсі в номінаціях “Кращий центр надання
адміністративних послуг” та "Кращий адміністратор" в рамках Комплексної програми розвитку малого та
середнього підприємництва у Полтавській області.
Архітектура та містобудування
Поліпшення міського простору:

Залучення фізичних та юридичних осіб до оновлення прилеглої території об'єктів торгівлі та мережі
тротуарів:

облаштування тротуарною плиткою типу "Старе
місто" частини тротуару площею 140 кв.м по вул.
Гоголя (район будівлі 147-А) (ТОВ "ВІОЛА
МЕДТЕХНІКА")

організація благоустрою прилеглої території з
заміною покриття тротуарної плитки та
встановленням паркових лав і вуличних урн біля
магазину "Універсам Хвилинка" за адресою: вул.
Гоголя, 147-А (ФОП Порада С.М.)

Крім того, за рахунок ПП "ФУДЗМАРТ" на договірних засадах буде здійснено облаштування тротуарною
плиткою типу "Старе місто" частини тротуару та прилеглу територію площею 1900 кв.м по вул. Гоголя
(район будівлі 153);
Завершено другий етап міської програми встановлення інформаційних табличок та знаків в місті
Миргороді – встановлено таблички з назвами зупинок за напрямками дитяча поліклініка, Стадня, Личанка,
Дранки, Лісок.

Встановлено показники руху на центральних вулицях міста: Гоголя, Залізнична, Шляхова, Старосвітська,
Тичини, Боровиковського, Озерна, Полтавська, Гурамішвілі, Котляревського, Єрківська, Личанська,
Козацька, Київська, Довге Озеро.

Інвестування забудовників до пайової участі у розвитку інфраструктури
Протягом року було укладено 13 договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста на суму 1
333,886 тис. грн., сплачено інвестицій на суму 466,064 тис. грн.

1 333,9

Сума укладених
договорів

Сплачено по
договрам
466,1

Децентралізація органів державного архітектурно-будівельного контролю. Після отримання
Миргородською міською радою делегованих повноважень у сфері містобудівної діяльності протягом 2019
року 438 громадян та суб'єктів господарювання. скористалося дозвільно-реєстраційними послугами

Розпочато реалізацію міської програми створення та впровадження містобудівного кадастру на 2019 –
2021 роки, придбано технічні засоби (системний блок, сервер Dell Tower Series, монітор) та програмне
забезпечення на платформі ArcGIS на даний час головним спеціалістом управління архітектури успішно
пройдено перший курс навчання для роботи с геоінформаційною системою містобудівний кадастр, створено
базу даних адресного реєстру попередніх років.

Державна реєстрація прав на нерухоме майно
Станом на 16 грудня 2019 року працівниками відділу реєстрації прав на нерухоме майно прийнято та
опрацьовано 5204 заяви про державну реєстрацію права власності, інших речових прав, обтяжень. Відділом
проводиться державна реєстрація прав щодо нерухомого майна, яке розміщене в межах міста Миргород та
Миргородського району, а також враховуючи вимоги чинного законодавства, державна реєстрація прав на
нерухоме майно, розташоване в межах Полтавської області. До відділу надходили заяви щодо реєстрації прав
на нерухоме майно, розташоване на території Лохвицького, Лубенського, Великобагачанського,
Козельщинського, Шишацького, Хорольського, Семенівського та Полтавського районів, а також міста
Полтави. Отримано коштів адміністративного збору 503 494 грн та 23 050 гривень сплати за проведення
державної реєстрації за скороченими термінами.
Робота щодо здійснення контролю у сфері обігу товарів і послуг, розвитку підприємництва та
захисту прав споживачів
Протягом звітного періоду відкрито такі об'єкти торгівлі:
- підприємство роздрібної торгівлі - магазин "Економ", вул. Свидницького, 1;

- підприємство ресторанного господарства: кондитерська "Konditorei Оксани Мастюк", вул.Сорочинська,
53;

- підприємство сфери послуг - салон косметологічних послуг, вул. Незалежності, 15А;
2 підприємства дрібнороздрібної торгівлі:


вул. Гоголя, 98А - "Піца з собою"

вул. Гоголя, 146 - кіоск (гарячі напої)
Завдяки відкриттю нових об’єктів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг створено
20 робочих місць.
З метою задоволення попиту населення на сезонну продукцію прийнято рішення виконавчого комітету від
02 квітня 2019 року №134 "Про визначення місць для організації тематичних ярмарків". Відповідно виділено
додаткові торгівельні місця для реалізації овочів, фруктів, баштанових культур від сільськогосподарських
виробників на вулицях, віддалених від центру міста. Крім того, даним рішенням напередодні великодніх,
новорічних та різдвяних свят надаються місця для виносної торгівлі відповідною продукцією. У 2020 році
плануємо проводити в місті більше тематичних ярмарків із залученням місцевих товаровиробників та
фермерських господарств.
Виникають питання, особливо в літній період, щодо порушень режиму роботи об’єктів торгівлі та
перевищення шуму. Протягом звітного періоду відділом організовано 5 комісійних перевірок вимірювання
шумів та інфразвуку, проведених на підставі звернень жителів міста. Були зафіксовані порушення
допустимого рівня, порушники притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.
Розвиток підприємництва
У місті станом на 01.10.2019 року число зареєстрованих фізичних осіб- підприємців складає – 1922,
юридичних осіб - 177. Якщо порівнювати з періодом минулого року (зареєстрованих фізичних осібпідприємців складає – 1916, юридичних осіб – 176), кількість суб'єктів господарювання практично не
зменшилась.
Переважний напрямок в підприємницькій діяльності міста займає торговельно-посередницька діяльність
та діяльність у сфері послуг.
В рамках виконання Комплексної програми розвитку малого підприємництва у місті Миргороді на 2016 –
2020 роки продовжує працювати Фонд підтримки підприємництва для надання фінансово-кредитної
допомоги малому бізнесу. На даний час з моменту створення Фонду підприємці міста отримали фінансову
підтримку на загальну суму 391,0 тис. грн. На сьогодні від суб'єктів господарювання на розгляд до Фонду
надійшли 2 бізнес-пропозиції:
- придбання пресу для утилізації пластику
- відкриття навчального курсу по наданню послуг масажу.
Нагальні питання суб’єктів господарювання розглядаються і вирішуються на засіданнях Координаційної
ради з питань розвитку підприємництва.
Протягом звітного періоду проведено 5 засідань Координаційної ради, а саме по питанню ставок єдиного
податку та легалізації найманих працівників, дотримання законодавства щодо реалізації питної води,
дотримання санітарних норм та правил об'єктами по наданню перукарських та косметологічних послуг,
дотримання правил техніки безпеки, санітарних норм та правил суб'єктами господарювання, які
використовують атракціони у м. Миргороді для надання послуг дітям.
Відповідно до розпорядження міського голови "Про створення робочої групи по легалізації заробітної
плати та зайнятості населення міста" відділ у складі робочої групи протягом звітного періоду брав участь в
проведенні 11 рейдів, обстежено 70 суб'єктів господарювання. У ході обстеження спеціалістом відділу також
контролюються питання щодо дотримання режиму роботи, вимог та правил торгівлі, оформлення куточка
споживача.
У рамках Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в м.
Миргороді (затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії сьомого скликання міської ради №102 від
18.05.2018 року) активно співпрацюємо із Проєктом міжнародної технічної допомоги "Партнерство для
розвитку міста" (Проєкт ПРОМІС). На сьогодні експертами ПРОМІСу відібрано для впровадження у м.
Миргороді 2 проєкти:
- "Центр підтримки та розвитку бізнесу " - від Громадської організації "Зміни можливі".
Загальний бюджет проєкту – 894470,00 грн.
Внесок Проєкту ПРОМІСу - 622220,00 грн.
Власний внесок проєктанта – 272250,00 грн.;
- Створення Центру керамічного мистецтва" від Громадської спілки "Миргородський центр кераміки".
Загальний бюджет проєкту – 1543801,00 грн.
Внесок Проєкту ПРОМІСу - 1082661,00 грн.
Власний внесок проєктанта – 461140,00 грн.
Створення Центру керамічного мистецтва на базі Миргородського художньо-промислового коледжу ім.
М.В. Гоголя сприятиме розвитку молодіжного підприємництва шляхом набуття знань та практичних

навичок, удосконаленню виробничої практики студентів та випускників-керамістів коледжу, в кінцевому
результаті - налагодженню системи збуту керамічних виробів.

Реалізація даних проєктів, яка спрямована на покращення конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва міста, планувалася в 2019 році, але в зв'язку з технічними причинами, незалежних від
проєктантів, переноситься на 2020 рік.
За 9 місяців 2019 року відділом підготовлено та прийнято 45 рішень виконавчого комітету, укладено 118
договорів на надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності.
Припинено 12 договорів (зміна суб'єкта господарювання, дострокове припинення виносної торгівлі).
Від сплати за надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності
за звітний період до міського бюджету надійшло 684,1 тис. грн. В зрівнянні з аналогічним періодом
минулого року (472,8 тис. грн.) сума надходжень значно збільшилась (+ 211,3 тис.грн). Це пояснюється тим,
що розмір оцінки відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів збільшився
майже на 30 відсотків (з 17.07.2018 року) та й заборгованість значно зменшилась.
Станом на 1 жовтня поточного року діє 185 договорів надання в оренду окремих конструктивних
елементів благоустрою На здійснення виносної торгівлі саджанцями, квітами власного вирощення,
плодоовочевою продукцією протягом поточного року укладено 69 договорів.
На виконання рекомендацій постійної депутатської комісії Миргородської міської ради з питань бюджету,
інвестицій та підприємництва, з метою виявлення встановлених без відповідного дозволу малих
архітектурних форм та незаконної виносної торгівлі розпорядженням міського голови від 17 липня 2019 року
№ 94-в створена постійно діюча робоча група для проведення комісійних перевірок. Протягом літнього
сезону поточного року робочою групою перевірено 27 суб'єктів підприємницької діяльності. Порушники
притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді попереджень та штрафів. З ними також проведена
відповідна робота щодо оформлення договорів оренди елементів благоустрою та недопущення порушень. В
результаті один підприємець подав заяву, інші – оформлятимуть елементи благоустрою на початку
наступного літнього сезону.
Захист прав споживачів
Протягом звітного періоду до відділу споживчого ринку та підприємництва звернулися96 осіб. Дієву
допомогу одержали 75 скаржників, в т.ч. для 8 - повернули кошти, для 45 – проведено гарантійний ремонт
побутової техніки та мобільних телефонів, для 22 – здійснено обмін товару, 20 скаржникам підготовлено
письмові відповіді.

Реалізація повноважень у галузі земельних відносин
Протягом 2019 року земельний відділ, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечував
реалізацію повноважень Миргородської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до
законодавства України, зокрема, розгляд звернень та підготовка проєктів рішень. Протягом року до
земельного відділу надійшло 708 звернень щодо оформлення прав на земельні ділянки, з яких 491 заяви
надійшло від фізичних осіб та 217 – фізичні особи-підприємці, юридичні особи. За результатами розгляду
цих звернень підготовлено та винесено на розгляд сесій міської ради 74 проєкти рішень щодо земельних
питань.
Земельний відділ, як і у попередніх роках, протягом звітного періоду здійснював підготовку проєктів
договорів оренди землі, моніторинг договорів оренди земельних ділянок комунальної власності. Станом на
01.12.2019 року обліковується:
- 534 договорів оренди земельних ділянок, в тому числі 187 – укладені з юридичними особами, 240 –
укладені з фізичними особами-підприємцями та 107 договорів – укладені з громадянами (індивідуальне
землекористування);
- 50 договорів врегулювання правовідносин;
- 36 договорів сервітутного (обмеженого) використання по вбудованих приміщеннях.
На виконання рішень про затвердження документації із землеустрою та надання в оренду земельних
ділянок було укладено 38 нових договорів оренди: 23 договори - з юридичними особами з розміром місячної
орендної плати 172596,15 грн./міс., 47 договорів – з фізичними особами на суму 97304,28 грн./міс., 33
договори оренди земельних ділянок з громадянами (індивідуальне землекористування), сукупний розмір
річної орендної плати по цих договорах - 70 826,9 грн./рік.
Станом на 01.12.2019 року до бюджету міста в рахунок оплати за використання земель комунальної
власності надійшло 19 895 113 грн., в тому числі від сплати за оренду земельних ділянок комунальної
власності від юридичних осіб – 13 336 786 грн., від фізичних осіб – 5 173 605 грн., за користування
земельними ділянками на підставі договорів врегулювання правовідносин – 1 055 631 грн., договорів
сервітутного (обмеженого) використання по вбудованих приміщеннях 329 091 грн. В цілому заплановані
показники щодо надходжень від сплати за землю виконані.
Ще одним напрямком діяльності земельного відділу є здійснення організаційних робіт стосовно продажу
земельних ділянок та підготовка земельних торгів (аукціонів). За 11 місяців 2019 року за результатами
земельних торгів (аукціонів) продано права оренди на три земельні ділянки, зокрема: площею 0,1000 га по
вул. Гоголя, 5, площею 0,0700 га по вул. Петрівська, 17-Г та площею 0,4000 га по вул. Петрівська, 17-Е.
Також шляхом викупу продано три земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна
власності покупців, а саме: площею 0,0125 га по вул. Якова Усика, 2-А, площею 0,0200 га по вул. Озерна,
22А та площею 0,0316 га по вул. Гоголя, 172-А.
Коштів до місцевого бюджету від продажу земельних ділянок надійшло у сумі 689 017,62 грн., від
продажу прав на земельні ділянки в сумі 94 670,00 грн.
Протягом звітного періоду до земельного відділу надійшло 17 звернень стосовно виділення земельних
ділянок для подальшого включення їх до Переліку земельних ділянок, продаж та набуття права оренди яких
здійснюється в 2019 році шляхом проведення земельних торгів (аукціонів). Відповідно до цих заяв прийняті
відповідні сесійні рішення, які направлені ліцитатору для підготовки земельних ділянок (лотів) 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.
До функцій земельного відділу також належить розгляд земельних спорів. Протягом 2019 року відбулось
14 засідань комісії по вирішенню земельних спорів та розглянуто 19 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.
Земельним відділом протягом звітного періоду здійснювалась претензійна та позовна робота з питань
земельних відносин стосовно укладення договорів оренди земельних ділянок та нарахування збитків за
використання земельних ділянок комунальної власності без правовстановлюючих документів. В результаті
цього станом на 01.12.2019 року до бюджету міста надійшло 93 380 грн. від сплати збитків за використання
земельних ділянок без правовстановлюючих документів.
За звітний період подано 5 позовних заяв про стягнення безпідставно збережених коштів за загальну суму
843 777 грн., наразі позовні заяви прийнято судами до розгляду та відкриті провадження. Окрім цього, на
розгляд земельного відділу надійшло 19 позовних заяв, в яких відповідачем або третьою особою виступає

Миргородська міська рада, виконавчий комітет Миргородської міської ради, 11 справ стосується
спадкування майна, де згідно з законодавством обов’язково залучається орган місцевого самоврядування та
державний нотаріус.
Робота відділу реєстрації місця проживання громадян
У травні 2016 року відділом була проведена відповідна робота щодо створення Реєстру територіальної
громади міста Миргорода. Станом на 01.01.2017 року у Реєстрі було зареєстровано 33542 особи, станом на
07.12.2019 р. – 37301 осіб. Відбулося збільшення зареєстрованих осіб за рахунок реєстрації дітей – 4682 чол.
у порівнянні з кількістю громадян на момент створення Реєстру (32619 чол.).
До міського бюджету було зараховано 33457,0 грн. адміністративного збору. Спеціалістами
забезпечується ведення картотеки в актуальному стані за картками реєстрації особи та адресними картками.
За звітний період по заявах громадян (при втраті, новобудова) було відновлено 5 карток реєстрації особи, 58
шт. адресних карток. Загалом 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. Станом на 07.12.2019 р. видано 13,6 тис.
довідок про зареєстрованих осіб, про склад сім'ї, для нотаріуса, оформлення пільг, допомог, пенсій, аліментів
та ін. потреби ( в т.ч. на отримання субсидії по комунальних послугах по письмових запитах УПСЗН - 1,9
тис. шт., при особистих зверненнях громадян – 3,2 тис. шт., всього 5,1 тис. шт.).
На виконання рішення виконавчого комітету від 9 серпня 2017 р. № 485 розроблений паспорт міської
інформаційної електронної бази даних реєстрації місця проживання громадян. Мета створення бази даних:
надання оперативної актуальної інформації відділом по письмових запитах визначеної форми. На даний час
база даних знаходиться в стадії постійного опрацювання: здійснюється щоденна актуалізація, наповнення
бази даних. За наявною інформацією на обліку на даний час знаходиться 15608 домогосподарств.
За результатами роботи відділу реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
організацій станом на 16 грудня 2019 року в результаті виконання відділом своїх функцій до місцевого
бюджету надійшло 109713 грн.
Відділ постійно забезпечує зберігання та знищення реєстраційних справ відповідно до Порядку
формування та зберігання реєстраційних справ. У січні 2019 року було відскановано та знищено документи
347 реєстраційних справ.
Державні реєстратори здійснюють реєстраційні дії за принципом екстериторіальності в межах Полтавської
області для юридичних осіб, в межах України для фізичних осіб-підприємців.
Робота архівного відділу
Станом на 01.12.2019 в архівному відділі зберігається 30 фондів документів постійного зберігання (9191
справа) та 144 фонди документів ліквідованих установ(9338 справ). У 2019 році на державне зберігання
надійшло 305 справ частини фонду Миргородської міської ради, 170 справ фонду Миргородської об'єднаної
державної податкової інспекції Головного управління фіскальної служби у Полтавській області та 3 фонди
(26 справ) ліквідованих установ. Документи пройшли науково-технічне опрацювання, описи схвалені на
експертно-перевірній комісії Державного архіву Полтавської області, описи фондів ліквідованих установ,
схвалені на експертній комісії архівного відділу Миргородської міської ради.
За звітний період схвалено на ЕПК державного архіву Полтавської області описи на 374 од. зб.
управлінської документації (69 справ фінансового управління Миргородської міської ради, 305 справ
виконавчого комітету Миргородської міської ради) та на 31 справа з особового складу вищеназваних
установ.
Експертною комісією архівного відділу Миргородської міської ради у 2019 році було проведено 5
засідань. На засіданнях були схвалено (погоджено) описи справ на 374 справи управлінської документації та
на 31 справу з особового складу, 14 номенклатур справ установ, 3 описи з особового складу ліквідованих
установ, 2 інструкції з діловодства, 3 акти на знищення документів.
Відділом забезпечено реалізацію конституційних прав громадян на письмові звернення та особистий
прийом. Розглянуто 387 звернень соціально – правового характеру. З них 345 вирішено, а по 42 надано
роз’яснення та розглянуто 153 звернення щодо отримання архівних довідок, копій, витягів із документів
НАФ.
З метою здійснення контролю за станом архівної справи та діловодства в місті Миргороді та відповідно до
плану – графіку архівним відділом у 2019 році проводилися перевірки роботи архівних підрозділів служб
діловодства, експертних комісій в установах – джерелах формування НАФ: у фінансовому управлінні
Миргородської міської ради, відділі освіти Миргородської міської ради та в центрі соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Миргородської міської ради.

Самоорганізація населення
Протягом звітного року у складі 7 рад мікрорайонів здійснювали свою діяльність 255 вуличних та
будинкових комітетів, 29 ОСББ. Для здійснення своїх повноважень всі ради мікрорайонів забезпечені
приміщеннями, комп'ютерною технікою. Відповідно до Програми підтримки діяльності органів
самоорганізації населення міста, з метою налагодження двостороннього зв'язку та тісної співпраці із владою,
вдосконалення роботи рад мікрорайонів, із міського бюджету у 2019 році виділено 335 тис.грн. Ці кошти
були використані:
- на оплату комунальних послуг, оплату за телефонний зв'язок, за Інтернет;
- на масові заходи за поданням рад мікрорайонів;
- на привітання жінок - голів вуличних та будинкових комітетів, голів ОСББ з Міжнародним жіночим
днем;
- на привітання ювілярів - голів вуличних та будинкових комітетів, голів ОСББ;
- на вшанування ветеранів, які проживають на території рад мікрорайонів, з нагоди Дня Перемоги;
- на розважальні заходи до Міжнародного дня захисту дітей у мікрорайонах;
- на святкові заходи до Дня міста;
- на придбання подарункових наборів головам вуличних та будинкових комітетів, головам ОСББ для
привітань із Днем місцевого самоврядування;
- на подарунки для дітей під час проведення новорічних ранків у мікрорайонах.
Протягом 2019 року всі мікрорайони брали активну участь у проведенні масових заходів.
Вже традиційними проведення толок у рамках місячника благоустрою і озеленення, конкурсу найкращого
благоустрою у номінаціях: «Кращий багатоповерховий будинок», «Кращий під'їзд», «Кращий балкон»,
«Кращий двір багатоквартирного будинку», «Кращий благоустрій приватної садиби», «Краща вулиця у
приватному секторі», «Краща клумба».

Бюджет міста
За 11 місяців 2019 рік, без врахування офіційних трансфертів, при запланованих надходженнях – 211 626,7
тис. грн. бюджет отримав – 219 077,9 тис. грн., план перевиконано на 7 451,2 тис. грн. і виконання становить
103,5 відсотка. В звітному періоді бюджет отримав доходів більше проти відповідного періоду 2018 року на
17 353,8 тис. грн., або 108,6 відсотка.

Бюджет міста по фондах
за 11 місяців 2019 року (тис.грн.)
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По загальному фонду, без урахування офіційних трансфертів, що характеризує виконання міського
бюджету по доходах надійшло – 212 018,5 тис. грн. при плані – 205 059,0 тис. грн., виконання становить
103,4 відсотка, понад план надійшло 6 959,5 тис. грн. Це більше надходжень відповідного періоду минулого
року на 33 917,9 тис. грн., ріст складає 119,0 відсотка.

Надходження до загального фонду бюджету
за січень - листопад 2018- 2019 рр. (тис.грн.)
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Найбільші суми по загальному фонду бюджет міста за 11 місяців 2019 року отримав з наступних джерел
надходжень по:
- податку на доходи фізичних осіб –117 362,1 тис. грн., або 55,4 %;
- платі за землю – 28 740,1 тис. грн., або 13,6 %;
- єдиному податку – 28 350,6 тис. грн., або 13,4 %;
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –17 110,1тис. грн., або 8,1 %;
- акцизному податку – 12 770,6 тис. грн., або 6,0 % .
Найбільшу питому вагу в доходах бюджету міста займає податок на доходи фізичних осіб – 55,4 відсотка.
За січень – листопад 2019 року цього податку надійшло – 117 362,1 тис. грн., що більше плану на 2 252,3 тис.
грн., або 102,0 відсотка. Це більше надходжень проти відповідного періоду минулого року на 18 390,1 тис.
грн.
За звітний період по платі за землю надійшло – 28 740,1 тис. грн. при уточненому плані – 27 505,0 тис.
грн., планові показники перевиконані на 1235,1 тис. грн. Виконання склало 104,5 відсотка. Це більше проти
11 місяців 2018 року на 4210,4 тис. грн., або 117,2 відсотка.
Надходження єдиного податку за січень - листопад 2019 року становить 28 350,6 тис. грн., виконання 105,9 відсотка. Спостерігаємо збільшення надходжень проти 2018 року на 6 804,2 тис. грн.
По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за звітний період надійшло 17 110,1 тис.
грн., це більше проти 2018 року на 5 812,9 тис.грн. Перевиконання планових показників становить 151,5
відсотка .
До спеціального фонду за січень-листопад 2019 року надійшло – 7 059,4 тис. грн., що більше плану на
491,7 тис. грн. і становить 107,5 відсотка. Найбільші суми по спеціальному фонду бюджет міста отримав: від
власних надходжень бюджетних установ – 5 268,4 тис. грн., від надходжень до бюджету розвитку – 1 256,7
тис. грн. , та кошти цільового фонду – 484,3 тис. грн.

Структура надходжень до спеціального фонду
бюджету за 11 місяців 2019 року (тис.грн.)
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За 11 місяців 2019 року до бюджету розвитку надійшло –1 256,7 тис. грн., а саме кошти від продажу
земельних ділянок та прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення – 783,7 тис. грн.,
кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 406,1 тис. грн., та кошти від відчудження майна,
комунальної власності – 66,9 тис.грн.
Структура надходжень до бюджету
розвитку за 11 місяців 2019 року (тис.грн.)

Кошти від відчудження
майна комунальної
власності

406,1 ;
32,3%
66,9 ;
5,3%

Надходження від
продажу землі та прав
на земельні ділянки
Надходження коштів
пайової участі

783,7;
62,4%

Видаткова частина міського бюджету за 11 місяців 2019 року виконана в сумі 347 216,4 тис. грн., що
становить 90,4 відсотка до плану на 11 місяців 2019 року або 85,5 відсотка до уточненого річного плану.
Видатки загального фонду за 11 місяців 2019 року склали 289 646,9 тис. грн. або 92,0 відсотка до плану за
11 місяців 2019 року з урахуванням змін, видатки спеціального фонду за 11 місяців 2019 року – 57 569,5 тис.
грн., тобто 83,0 відсотка до уточненого плану відповідного періоду.
За 11 місяців 2019 року у міському бюджеті 83,4 відсотка займали видатки загального фонду, 16,6 відсотка
– спеціального фонду.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 11 місяців 2019 року направлено 146 002,3 тис. грн., що
на 15,3 відсотка більше проти відповідного періоду 2018 року.
На харчування та медикаменти спрямовано 9 174,7 тис. грн., що більше проти відповідного періоду
минулого року на 13,1 відсотків.
У порівнянні з періодом 11 місяців 2018 року видатки на оплату за спожиті енергоносії збільшились на
27,9 відсотка і станом на 01 грудня 2019 року склали 9 701,9 тис. грн.
З державного бюджету на оплату пільг та субсидій пільговим категоріям громадян, виплати сім’ям з
дітьми та інші виплати населенню протягом 11 місяців 2019 року перераховано 78 949,1 тис. грн., що менше
за відповідний період попереднього року на 52,5 відсотка, в зв’язку з запровадженням монетизації пільг та
субсидій.
На капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку з бюджету міста станом на 01 грудня 2019
року виділено 51 324,6 тис. грн., що менше проти відповідного періоду 2018 року на 973,6 тис. грн.
Дані кошти були використані на:
- будівництво та реконструкцію об’єктів міста – 6 119,8 тис. грн.;
- капітальні видатки по благоустрою міста - 4 437,8 тис. грн.;
- проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних
доріг загального користування – 19 039,6 тис. грн.;
- інші капітальні видатки на капітальний ремонт закладів бюджетної сфери, житлового фонду та
нежитлових приміщень, придбання основних засобів – 21 727,4 тис. грн., в тому числі: за рахунок субвенцій з
державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб з
інвалідністю - учасників АТО та учасників бойових дій на території інших держав - 1 860,5 тис. грн.;
забезпечення житлом дітей - сиріт - 326,6 тис. грн., за рахунок субвенції з фонду розвитку територій області
на придбання основних засобів та капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів та бібліотек – 1
144,9 тис. грн..

На утримання установ освіти за 11 місяців 2019 року направлено 127 014,3 тис. грн., або 36,6 відсотка
загальної суми видатків, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету використано 43 182,3
тис. грн.
Однією з не менш вагомих галузей залишається галузь соціального захисту та соціального забезпечення
міста, яка займає у міському бюджеті 27,6 відсотка всіх видатків. За звітний період 2019 року використано
95 915,6 тис. грн. Видатки зменшено проти відповідного періоду 2018 року на 68 691,8 тис. грн., або на 58,3
відсотка. Видатки спрямовані на виплату пільг та субсидій пільговим категоріям громадян, допомогу сім’ям з
дітьми, утриманню центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді та проведення заходів, територіальному

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центру соціальної реабілітації дітейінвалідів.
Видатки на житлово – комунальне господарство займають 7,6 відсотка видатків бюджету. За 11 місяців
2019 року на ЖКГ спрямовано 26 334,8 тис. грн., що на 8 363,4 тис. грн. або на 46,5 відсотка більше
відповідного періоду 2018 року. Кошти використані на благоустрій міста, капітальний ремонт житлового
фонду, капітальний ремонт об’єктів соціальної сфери, проєктно – кошторисні роботи на перспективні
об’єкти та інші заходи житлово-комунальної сфери.
Видатки на поточний та капітальний ремонт автомобільних доріг міста, тротуарів та міжбудинкових
проїздів становлять 23 137,0 тис. грн., що займають 6,7 відсотків у структурі видатків міського бюджету за
вказаний період.
На заклади культури за 11 місяців 2019 року спрямовано 6 511,8 тис. грн., що складає 1,9 відсотка всіх
видатків та менше від відповідного періоду попереднього року на 1 423,5 тис. грн.
На утримання комунального некомерційного підприємства “Миргородський міський центр первинної
медико - санітарної допомоги” було спрямовано 4 313,3 тис. грн., а саме 1,2 відсотка бюджету за відповідний
період.
Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1,2 відсотка в загальній структурі видатків або 4 233,8 тис.
грн. З міського бюджету виділяються кошти на проведення заходів по фізичній культурі і спорту та
фінансову підтримку спортивних організацій.
Інші видатки міського бюджету за 11 місяців 2019 року освоєно в сумі 31,4 тис. грн.

Робота відділу економічного прогнозування і туризму
Промисловість
Динаміка розвитку економіки міста характеризується збільшенням обсягів реалізації промислової
продукції у відпускних цінах. У звітному періоді вдалося збалансовано нарощували обсяги реалізації таким
підприємствам, як:
 ПАТ "Миргородський завод мінеральних вод";
 ДП "Миргородське лісове господарство";
 ПАТ "Армапром

Проблемними питаннями промислової галузі на сьогоднішні є недостатність капітальних вкладень для
розвитку виробничих потужностей підприємств та високий рівень конкуренції на нових ринках збуту.
Тому висвітлення промислового потенціалу Миргородських підприємств у промо - пропозиціях для
вітчизняних та іноземних інвесторів, виставкових заходах, економічних форумах та висвітлення на
офіційному сайті міської ради інформації щодо роботи галузі та привабливості особливостей регіону з метою
залучення вливань капіталу з боку потенційних інвесторів – стало одним із пріоритетних напрямків
діяльності.
У 2019 році представникам бізнесу, що виробляють продукцію та бажають експортувати її на зовнішні
ринки, надавалися пропозиції щодо включення інформацію про потенціал підприємств до Буклету "Каталог
продукції експортерів Полтавщини 2019" для подальшого поширення його через мережу закордонних та
вітчизняних дипломатичних установ.

Інформація про експортний потенціал до даного Каталогу була подана такими суб'єктами
господарювання, як: ДП "Миргородське лісове господарство" (заготовки паркетні) та ПрАТ "Армапром"
(запірна арматура).
Крім того, постійно проводиться інформування зацікавлених суб'єктів господарювання щодо експортних
можливостей, промо- та навчальних заходів, що надає Державна установа "Офіс з просування реформ". З
метою сприяння виходу суб'єктів господарювання на іноземні ринки збуту товарів робіт та послуг,
проводилося їх інформування щодо можливостей підготовки Експортних планів підприємств та пропозицій
Експортного консалтингу (консультування щодо наявних зацікавлених закордонних імпортерів).
Транспорт
Регулювання роботи пасажирського автотранспорту в місті здійснювалася відповідно до Концептуальної
програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Миргорода.
Маршрутна мережа у місті оптимізована, у першу чергу, для зручності містян, яка складається з 22
автобусних маршрутів, на яких працює 29 транспортних одиниць. Особлива увага приділяється віддаленим
мікрорайонам.
Транспортне пасажирське обслуговування населення міста Миргород виконують 3 фізичні особи –
підприємці:
- Сторож Ю.Г. – 1 маршрут та 1 автомобіль;
- Москаленко В.В. – 1 маршрут та 1 автомобіль;
- Бакало С.М. – 3 маршрути та 3 автомобіля.
та 2 юридичні особи:
- ТОВ "Мир – Авто" - 3 маршрути та 3 автомобіля;
- ПП "ЛЮГ" - 21 маршрут та 21 автомобіля.
Постійно здійснюється контроль за дотриманням схем та графіків руху маршрутних транспортних засобів
для перевірки умов виконання договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування в місті Миргород.
Аналізуючи поточні звернення, можна сказати, що основними проблемними питаннями протягом 2019
року є перевезення пасажирів пільгових категорій, дотримання графіків та схем руху.
Основними факторами, які унеможливлюють забезпечення належного рівня перевезень пасажирів на
сьогоднішній день залишаються:
- відсутність громадського транспорту, пристосованого для маломобільних верств населення;
- неможливість оновлення перевізниками рухомого складу основних засобів, в умовах діючого тарифу;
- непрогнозоване зростання вартості паливно-мастильних матеріалів та запасних частин;
- різке зростання дефіциту кадрів, що мають кваліфікацію водія відповідної категорії, через спрощення
умов роботи в країнах Європи для громадян України.
Наразі розглядаються можливі варіанти вирішення даного питання шляхом залучення існуючих
альтернативних джерел фінансування для впровадження та розвитку міського комунального екологічно
чистого транспорту - це гранти, пільгові кредити, транспортні програми, технічна допомога тощо.
Державні закупівлі
З метою підвищення ефективності системи "прозорих" закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти, а також залучення як бюджетних установ, так і суб'єктів господарювання до системи електронних
закупівель ПРОЗОРРО, проводиться робота щодо моніторингу змін функціонування даної платформи та
доведення інформації до зацікавлених осіб.
Тарифи
Здійснюється аналітична робота по перевірці даних та економічному обґрунтуванні достовірності
розрахунку тарифів, що подаються на затвердження виконавчому комітету, комунальними підприємствами, а
також суб'єктами господарювання, що надають житлово-комунальні та транспортні послуги.
Регуляторна політика
Регуляторні акти, прийняті Миргородською міською радою та її виконавчим комітетом, проходять
комісійну перевірку на відповідають принципам державної регуляторної політики, аналізуються,
оприлюднюються та відстежуються на виконання ЗУ "Про засади державної регуляторної політики".
Постійно оновлюється інформація, необхідна для формування Реєстру діючих регуляторних актів, що
відображається на офіційному сайті міста, та на єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
Туризм
Робота з розвитку галузі туризму на території міста визначена як одне з ключових завдань Стратегії
сталого розвитку Миргородського субрегіону. Тому протягом року здійснювався активний пошук шляхів
удосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури та розвитку ринкових відносин у сфері туризму.

З метою втілення в життя пріоритетних для розвитку заходів та забезпечення можливості подачі участі в
конкурсах міжнародних інвестиційних фондів на отримання грантів для фінансування було підготовлено
План місцевого економічного розвитку через кластерну модель роботи суб'єктів господарювання
туристично-рекреаційного бізнесу, в рамках реалізації європейської ініціативи "Мери за економічне
зростання".
Для 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 була Розроблена
Маркетингова стратегія міста Миргорода.

Промоція туристичного потенціалу реалізовувалася протягом року шляхом розроблення та створення
Віртуальних 3D турів по центральним вулицями Миргорода, об'єктам історико-культурної спадщини та
туристично-рекреаційної інфраструктури.
Розміщення панорамних фото та віртуальних турів на Гугл-мапі, сприяє підвищенню якості презентації
туристично привабливих локацій в інтернеті, кількості відпочиваючих та гостей міста, підвищують імідж
закладів, котрі мають такі продукти.
Приєднання громад
Нині, коли вся країна перебуває в умовах адміністративно-територіальної реформи, особливо важливим є
питання формування спроможної Миргородської територіальної громади.
Тому велика увага приділяється збору інформації для розуміння загальної картини стану соціальноекономічного розвитку сільських територій, які мають увійти до складу Миргородської громади згідно
Перспективного плану формування територій Полтавської області, та вивченню наявних проблем з метою
формування першочергових для вирішення завдань.
Реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин
Упродовж 2019 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати у місті станом на 01.12.2019
року становила 2033,5 тис. грн. у порівнянні до 1 січня 2019 року збільшилася на 1905,2 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 три віднесені до
економічно-активних
підприємств
(Державний
Миргородський
гренажний
завод,
ОКВПТГ
«Миргородтеплоенерго», Філія «Миргородський райавтодор» ДП «Полтавський облавтодор»).

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.
Упродовж 2019 року проведено 11 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із
виплати заробітної плати, заслухано 16 керівників підприємств-боржників.
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Впродовж 2019 року робочою групою по легалізації заробітної плати та зайнятості населення міста
проведено 11 рейдів, спостережено 70 суб’єктів господарської діяльності, виявлено 10 найманих працівників,
які працювали без оформлення трудових відносин. До Управління Держпраці у Полтавській області та до
Головного управління ДПС у Полтавській області направлено матеріали по 7 суб’єктах господарської
діяльності для вжиття заходів у межах наданих повноважень.
За результатами проведеної роботи за даними Миргородської ОДПІ ГУ ДПС у Полтавській області у
добровільному порядку суб’єктами господарської діяльності легалізовано 863 робочих місця.
Велика увага приділялась роботі по обслуговуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, особам, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, учасникам антитерористичної операції.
Станом на 01.12.2019 р. на обліку в управлінні перебуває 2415 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 2019 році 12 інвалідам та 3 малозабезпеченим пенсіонерам було виплачено
матеріальну одноразову допомогу в сумі 11566,00 грн.
У 2019 році у санаторно-курортних закладах оздоровлено 32 інваліди та ветерани війни. Грошова
компенсація замість санаторно–курортного лікування виплачена 16 інвалідам. У 2019 році видано 794
направлення на забезпечення протезно–ортопедичними виробами (у 2018 році – 561 од.) За медичними
показниками інваліди забезпечені 112 одиницями технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі 27
кріслом колісним (у 2018 році – 60 одиниць, в тому числі 21 кріслами колісними).
Питання оздоровлення громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії
перебуває на постійному контролі в управлінні. У 2019 році оздоровлено 42 особи даної категорії, відповідно
до поданих заяв ( у 2018 році – 29 осіб).
Також у 2019 році за рахунок коштів міського бюджету:
- 10 особам (в тому числі 3 члена сім’ї померлих ветеранів війни, 3 інваліда війни з числа ліквідаторів
аварії на ЧАЕС, 4 інваліда війни з числа воїнів-інтернаціоналістів на території інших держав) надана
матеріальна допомога на проведення ремонту власних житлових будинків і квартир на суму 100,0 тис. грн;

- забезпечено безоплатне (пільгове) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на суму 98,5 тис. грн.;
- виплачено разову адресну грошову допомогу 212 учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС на суму 136,8 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 2 учасника АТО, пройшли професійну адаптацію за спеціальністю водія 6
учасників АТО та психологічну реабілітацію отримали 6 учасників АТО.
За кошти, виділені з обласного бюджету у 2019 році оздоровлено у санаторіях ПрАТ «Миргородкурорт» 9
осіб з числа учасників АТО, сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сімей загиблих учасників АТО.
Впродовж 2019 року в управлінні соціального захисту населення продовжувалась робота по наповненню
бази Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
Так, станом на 01.12. 2019 року сформована електронна та паперова база даних, яка налічує 12048
пільговиків, в тому числі учасників АТО - 723 осіб (УБД - 708, інвалідів війни - 13, учасників війни - 2).
Щомісяця пільгами з оплати комунальних послуг користується 4573 пільговики та членів їх сімей.
З міського бюджету спрямовано кошти на відшкодування витрат:
1) на автомобільний проїзд – 1367,7 тис.грн.;
2) на проїзд у приміському залізничному транспорті – на суму 399,3 тис. грн.;
3) на послуги зв’язку – 526,2 тис. грн.
За рахунок коштів обласного бюджету було відшкодовано вартість ритуальних послуг на поховання 7 осіб
в сумі 9,7 тис. грн. (в тому числі 6 учасників 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 2019 рік склала 40210,63 тис. грн. Призначення допомоги
проводиться за Єдиною технологією прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів
соціальної допомоги.
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» за 2019 рік
було виплачено допомогу 195 сім’ям на загальну суму 7125,53 тис. грн. (260/8807,68 тис. грн. за 2018р.).

1211 сім’ям виплачена державна допомога сім’ям з дітьми на суму 19 553,89 тис. грн., (за 2018 р. – 1553
сім’ям/ 21339,22 тис. грн.), з них:

•допомогу по вагітності та пологах виплачено 108 особам на суму 170,12 тис. грн.;
•допомогу при народженні дитини виплачено 777 заявникам на суму 10 778,54 тис. грн.;
•допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням отримали 25 опікунів на суму 1187,37 тис.
грн.;
•допомогу на дітей одиноким матерям виплачено 260 жінкам на суму 5 340,35 тис. грн.;
•допомогу при усиновленні дитини отримали 3 батьків на суму 49,88 тис. грн.;
На обліку в управлінні станом на 01.12.2019 року перебуває 513 інвалідів з дитинства, в тому числі 197
дітей з інвалідністю, які отримали державну соціальну допомогу на суму 10475,81 тис. грн.
132 особам, які не одержують пенсію та інвалідам виплачена державна соціальна допомога на суму
2241,77 тис. грн.
13 особам, які не набули права на пенсію виплачена тимчасова допомога на суму 155,16 тис. грн.
З травня 2019 року запроваджені нові види допомог та здійснені виплати, а саме:
- допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях отримали 116 осіб на суму 1941,40 тис.грн.;
- відшкодування послуги з догляду за дитиною до 3-х років «муніципальна няня» отримали 7 осіб на
суму 18,89 тис. грн.

Впродовж 2019 року управлінням надано 6 особам допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не відоме на суму 52,65 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 247,83 тис. грн.
Компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги, отримували 10 осіб на суму 23,98 тис. грн.
Щомісячну допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок
психічного розладу у 2019 році отримало 38 осіб в сумі 947,46 тис. грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 «Про облік осіб, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції» та постанови Кабінету Міністрів України № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг» за 2019 рік до управління звернулося для взяття на облік 120 осіб. Станом на

01.12.2019 року на обліку перебуває 1985 внутрішньо переміщених осіб. Одержує щомісячну адресну
допомогу станом на 01.12.2019 року 289 сімей.
Пріоритетним напрямком в роботі управління залишається виконання програми призначення житлових
субсидій.
Впродовж 2019 року субсидією на житлово-комунальні послуги скористалося 6052 домогосподарств в
сумі 54 916,7 тис. грн. (7664 сім’ям /81 780,0 тис. грн. за 2018р.). Станом на 01.12.2019 року середній розмір
субсидії на житлово-комунальні послуги склав 1216,9 грн. проти 1646,0 грн. у минулому році.

Особливе значення для забезпечення виваженої політики соціального захисту відіграє Програма
соціального захисту населення м. Миргорода, обсяг фінансування якої у 2017 році становив – 2889,6 тис.
грн., у 2018 році - 3884,2 тис. грн., у 2019 році – 4 136,9 тис. грн., що значно підвищило якість життя
незаможних верств населення.
Відповідно до заходів Програми за 11 місяців поточного року виплачено: одноразову адресну матеріальну
допомогу 682 мешканцям міста на загальну суму 941,4 тис. грн.; допомогу на поховання - 17 особам на суму
– 17,0 тис. грн.; одноразову допомогу при народженні дитини - 109 жінкам на суму 32,7 тис. грн.; 10
інвалідам війни ( в тому числі 2- вдови інваліда війни з числа ліквідаторів ЧАЕС; 8- інвалідів війни з числа
ліквідаторів аварії на ЧАЕС) матеріальну допомогу для проведення ремонту житла в сумі 100,0 тис. грн.,
разову адресну допомогу 212 учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в сумі 136,8 тис.
грн.
Пріоритетним напрямком соціального захисту населення міста визначено надання соціальної підтримки
учасникам АТО, ООС та членам їх сімей. На реалізацію даного напрямку щорічно затверджується
Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об’єднаних сил (ООС), на яку у 2019 році з
міського бюджету спрямовано 1257,0 тис. грн. Відповідно до Комплексної програми 67 сім’ям учасників
АТО (ООС) виплачено одноразову грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань та у
зв’язку із скрутними життєвими обставинами на суму 67,0 тис. грн.; 2 особам, які отримали захворювання,
пов’язане з участю в АТО, виплачено одноразову матеріальну допомогу у сумі 10,0 тис. грн., 1 сім’я
загиблого воїна – інтернаціоналіста та 5 сімей загиблих учасників АТО (ООС) одержали щорічну
матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. грн. на сім’ю.
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.
Відділенням надається понад 30 видів послуг, які надають 32 соціальні робітники. Впродовж 2019 року
надано послуг 423 особам, з них на платній основі, згідно затверджених тарифів, обслуговувалося 37 осіб, в
яких є працездатні діти, але які живуть в інших населених пунктах. Від надання платних послуг в 2019 році
надійшло 71 тис. грн.
В 2019 році додатково виділені кошти з міського бюджету в сумі 27 тис. 860 грн. для придбання 7
велосипедів для соціальних робітників відділення.

► Відділення денного перебування
Відділення надає послуги:
- соціальної адаптації;
- денного догляду;
- соціальна профілактика;
- підтримання здоров’я та ін.
Станом на 01.12.19 р. надано послуг - 1290 особам. Проводяться заняття в залі ЛФК, заняття гуртків
«Плетіння гачком», проводяться різноманітні заходи до урочистих та визначних дат, проводить групові та
індивідуальні заняття психолог відділення. В Університеті третього віку протягом 2018-2019 рр. навчання
проходить на 3 факультетах: літературно – мистецькому, основ медицини і здорового способу життя та
екологічного садівництва та огородництва - навчається 42 особи.

► Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.
У відділенні станом на 01.12.2019 році проживає 16 людей похилого віку, з них: інвалідів – 3 особи,
ветеранів війни – 4 особи, 5 осіб - ліжкохворі. Харчування у відділенні 4-х разове. На всі продукти
харчування є сертифікати якості.
Впродовж 2019 року відділенню стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання
надано фізичними особами благодійної допомоги в натуральній формі на загальну суму 19 тис. 922 грн.
(памперси, господарські товари, продукти харчування). Благодійною організацією «Міжнародний
Благодійний фонд «Давай Допоможемо» надано допомогу: 36 наборів засобів для гігієни (5 тис.733 грн.),
кулер для питної води та 21 набори посуду (тарілки, чашки, набори для спецій).

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.
В 2019 році для забезпечення потреб відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового
проживання за рахунок коштів спеціального фонду кошторису (75% пенсій підопічних відділення, що
надійшли на рахунок територіального центру) закуплено:
→ продукти харчування на загальну суму – 294 тис. 265 грн.;
→ овочі на осінньо-зимовий період на загальну суму 48 тис. 696 грн.;
→ товари господарського призначення на загальну суму – 65 тис. 360 грн.;
Придбано холодильник, кондиціонер на харчоблок, електронні ваги, твердий інвентар (2 ліжка, 2
приліжкові тумбочки), м’який інвентар( одяг для підопічних, 10 матраців для ліжок, 10 комплектів постільної
білизни).
► Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги
Станом на 01.12.2019 року надано послуг 785 особам. Відділенням надаються послуги на платній та
безоплатній основі. Відділення надає наступні послуги:
 швачка(дрібний ремонт одягу);
 перукар;
 робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків (ремонт вікон, дверей, парканів);
 взуттьовик (ремонт взуття) .
Вартість платної послуги перукаря в 2019 р. становила: чоловіча стрижка - 13 грн.40 коп., жіноча стрижка
– 20 грн.

Територіальний центр постійно співпрацює з громадою Християн євангельської віри «Салім» УМЦ,
Миргородською міською організацією ветеранів.
В 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 104
одиниці технічних засобів реабілітації: ходунки – 21 шт.,
милиці – 26 шт., палиці - 48 шт., інвалідні візки – 9. Станом
на 01.12.2019 року послугами пункту прокату скористалося
74 особи. Від надання платних послуг надійшло – 23 тис.800
грн. Послугу косіння трави надано 72 особам. Послугами
«соціального таксі» скористалося 61 особа та надано 175
послуг.
Пріоритетними цілями роботи Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю м. Миргорода
визначено здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю м. Миргорода,
Миргородського, Великобагачанського, Шишацького районів та об’єднаних територіальних громад:
Білоцеківської сільської ради, Великосорочинської сільської ради, Великобагачанської селищної ради, а
також дітей віком до 3 років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, спрямованих на
попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень
розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов
для інтеграції у суспільство.
За 11 місяців 2019 року послугами Центру скористалися 148 дітей з інвалідністю з них:

Миргород – 107 дітей, з них: діти віком до трьох років (включно), які належить до групи ризику
щодо отримання інвалідності – 16 дітей;

Миргородський район – 14 дітей, з них: діти віком до трьох років (включно), які належить до групи
ризику щодо отримання інвалідності – 1 дитина;

Великобагачанський район – 23 дитини, з них: Великобагачанська селищна рада – 7 дітей,
Великобагачанський район - 5 дітей, Білоцерківська сільська рада – 11 дітей; Шишацький район – 4 дітей.
Діаграма проходження комплексу реабілітаційних заходів дітьми з інвалідністю за 11 місяців 2019
року

Надані реабілітаційні послуги 16 дітям з ДЦП з них: м. Миргород – 14 дітей, В.Багачка – 1 дитина,
Шишацький р-н – 1 дитина.
В Центрі надаються послуги: з соціальної, психологічної, педагогічної реабілітації, логопедичної корекції;
лікувальний масаж та лікувальна фізкультура, фізіотерапевтичні процедури. Створюються всі необхідні
умови для переселенців з тимчасово окупованих територій.
На даний час у Центрі отримує комплекс реабілітаційних заходів 1 дитина з них: 1 дитина з ДЦП.
На базі Центру організовуються психологічні тренінги, вебінари, семінари для батьків та фахівців центру.

Одним з показників результативності реабілітаційного процесу є інтеграція дітей з інвалідністю у
суспільне життя. За 11 місяців 2019 року 7 дітей з інвалідністю скеровані у дошкільні навчальні заклади, 1
дитина 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 організовуються виставки дитячих робіт, малюнків, відзначаються
народні свята: День Святого Миколая, Різдвяні зустрічі, проводяться дитячі ранки , на яких виступають самі
вихованці центру; майстер класи, екскурсії до музеїв, по місту та інше.
Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю м. Миргорода разом з ГО «Відкрите серце» та
Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Миргородської міської ради взяв участь у заходах до
Міжнародного Дня осіб з інвалідністю: фестивалі - конкурсі творчих робіт «Повір у себе», перегляді
мультфільму «Крижане серце» в кінотеатрі «Візорія» та відвідали захід на базі Миргородської міської
бібліотеки для дорослих ім. Д. Гурамішвілі година мотивації та милосердя «Життя без обмежень».
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.
Велика увага працівників Центру приділяється самоосвіті, а саме постійно ведеться робота по вивченню
новітніх методичних розробок по реабілітації дітей з інвалідністю з метою застосування їх на практиці. У
2019 році пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації 5 фахівців.
На фінансування Центру у 2019 році затверджено 1798,4 тис. грн., у тому числі: міжбюджетні трансферти
Миргородського району – 82,16 тис. грн., Великосорочинської сільської ради – 8,0 тис. грн.,
Великобагачанської районної ради – 32,4 тис. грн., Великобагачанська селищна рада – 75,6 тис. грн.,
Білоцерківська сільська рада – 59,4 тис.грн., Шишацької районної ради – 21,6 тис. грн. Профінансовано за 11
місяців 2019 року – 1618,8 тис. грн. (станом на 01.12.2019 р.).За рахунок коштів з міського бюджету на
придбання путівок на відновне лікування дітей по «Програмі соціального захисту населення на 2019 рік»
затверджено коштів - 53,7 тис. грн., з них профінансовано – 53,7 тис. грн. За ці кошти пройшли лікування у
Міжнародній клініці відновного лікування м. Трускавець четверо дітей.
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – це спеціальний заклад, що забезпечує організацію
та проведення серед територіальної громади міста Миргорода соціальної роботи з сім’ями, дітьми та
молоддю. Центр СССДМ здійснює заходи щодо виявлення та обліку клієнтів, що опинилися в складних
життєвих обставинах та не можуть подолати їх самостійно. Станом на 01.12.2019 р. на обліку перебувало 65
сімей, де виховується 124 дитини. Центр пропонує надання комплексу соціальних послуг сім’ям, дітям та
молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах. Протягом 2019 року під соціальним супроводом
перебувало 30 сімей, де виховується 57 дітей, знято з соціального супроводу з позитивним результатом 19
сімей. Протягом 2019 року клієнтами центру стали члени 490 сімей, де виховується 408 дітей. Окрім
індивідуальних послуг діти із сімей, що перебувають на обліку в центрі запрошуються на благодійні та
вітальні заходи. Традиційними є заходи до Великодніх свят, Масляної

«Школярик» до початку нового навчального року, Дня захисту дітей, Дня сім’ї, Новорічні та Різдвяні
свята, акція «Святий Миколай – дітям!», фестиваль для дітей з обмеженими можливостями «Повір у себе і в
тебе повірять інші». В 2019 році, всього заплановано використати на проведення заходів 41 тисячу грн. з
міського бюджету.

Щорічно центр проводить оплачувані громадські роботи для учнівської молоді. Перевага при
працевлаштуванні надається дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей та сімей внутрішньо
переміщених осіб, а також дітям із числа сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Учнівська
молодь на оплачуваних громадських роботах задіяна в комунальній сфері, де виконувала роботи по
благоустрою та впорядкуванню міста. У 2019 році використано 40 тисяч грн., залучено 30 осіб.

Фахівці центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надають соціальні профілактичні послуги, як
індивідуальні так і групові. У 2019 році надано 52 групові послуги за тематикою: «Сім’я – простір без
насильства», «Наркотики – шлях в безодню», «Шкода паління і алкоголю для здоров’я людини», «Торгівля
людьми», «ВІЛ – міфи та реальність», «Туберкульоз – знай, стережись, не бійся», «Що таке толерантність та
протидія боулінгу»; охоплено 1212 осіб.
Одним із пріоритетних напрямків роботи центру є пошук та підбір кандидатів у прийомні батьки та
батьки-вихователі, соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. На даний час
під супроводом центру перебуває 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
На виконання Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2019 рік центром проводилась
робота по оформленню та видачі одноразової матеріальної допомоги сім’ям при народженні дитини. У 2019
році таку допомогу отримали 109 сімей.
На виконання обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення
області на 2013 – 2020 роки, розроблено Порядок проведення санаторно-курортного оздоровлення учасників
АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО через центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді.
У 2019 році з обласного бюджету виділено на санаторно-курортне оздоровлення 144 тисячі гривень.
Оздоровлено 6 осіб з інвалідністю із числа учасників бойових дій, двоє батьків загиблого учасника АТО та
дружину загиблого воїна-інтернаціоналіста.
Одним із напрямків роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Миргородської міської
ради є надання послуг неповнолітнім та молоді, що потрапили в складні життєві обставини та мають
проблеми з законом. Для вирішення таких питань згідно діючого законодавства центр СССДМ співпрацює з
Миргородським Міськрайонним сектором Філії Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області.
У 2019 році одержали послуги центру 83 особи, засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі,
проведено 6 профілактичних лекцій для клієнтів цієї категорії.
На виконання Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та
впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року центр
проводить роботу з особами вищевказаної категорії. В 2019 році послугами центру охоплено 242 особи.
Серед них 37 дітей, яким надано 111 послуг та складено оцінку потреб для отримання статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. На теперішній час за Рішенням виконавчого
комітету статус отримали 37 дітей.
Також на центр покладено контролюючі функції. В 2019 році фахівцями здійснено перевірку у 79 сім’ях
щодо цільового використання коштів при народження дитини та 53 перевірки цільового використання коштів
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 1751 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку
призначення і виплат державної допомоги сім’ям з дітьми» фахівці центру здійснюють оцінку потреб дитини
та сім’ї для підтвердження проживання дитини з матір’ю. В 2019 році надано 61 висновок одиноким
матерям.
Служба у справах дітей
Напрямки роботи:
Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
На первинному обліку - 40 дітей (18 дітей-сиріт та 22 дітей, позбавлених батьківського піклування), 13 з
яких проживають поза межами м.Миргорода.
Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
38 дітей охоплені сімейними формами виховання (опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки
сімейного типу).
У 2019 році статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, надано 7-ом дітям, 6 з
яких були влаштовані під опіку, піклування, 1 – тимчасово влаштована в родину родичів (знята з обліку у
зв’язку із встановленням батьківства). На даний час лише 2 дітей залишаються в інтернатному закладі.
Прийомні сім'ї
Станом на початок грудня 2019 року на території міста функціонує 4 прийомні сім'ї, в яких виховується 5
дітей. Протягом року було створено дві прийомні родини, до яких влаштовано 2 дитини, але одна прийомна
сім'я припинила своє функціонування.
Виконання міської програми «Соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, на 2019 рік» та програми «Забезпечення соціальним житлом, житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019 рр.»
Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримали канцелярське приладдя до нового
навчального року. 3 (троє) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влітку мали змогу
оздоровитися на базі ПРАТ ЛОЗ «Миргородкурорт». Проведені заходи до Дня захисту прав дитини.
Використано 8000 тис. грн.

До дня знань проведена щорічна акція «Школярик». Вручено подарунки на суму 8000 тис. грн.

На обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, перебуває 3 дітей, позбавлених
батьківського піклування, та 11 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком
до 23 років. Відповідно до програми «Забезпечення соціальним житлом, житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019 рр.» одна особа з числа дітей, позбавлених
батьківського піклування, проживає в гуртожитку Миргородського державного художньо-промислового
коледжу імені М.В.Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
Запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, профілактика правопорушень серед
неповнолітніх
Протягом 2019 року на обліку служби перебували 15 дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах.
З метою виявлення бездоглядних дітей та таких, що займаються бродяжництвом, проведено 8 рейдів
«Жебрак», «Діти вулиці», «Вокзал», та інші. Діти, які б бродяжили, жебракували, порушували громадський
порядок, не виявлені.
Проводились профілактичні лекції в навчальних закладах щодо профілактики булінгу в дитячому
середовищі, працівники служби у справах дітей приймають участь у батьківських зборах в навчальних
закладах.

Соціальний захист прав та інтересів дітей
У 2019 році працівники служби у справах дітей брали участь у якості представників під час розгляду 48
цивільних кримінальних справах стосовно дітей.
На звітний період проведено 20 засідань комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті,
на яких розглянуті 107 питань. На початок грудня 2019 року згідно з журналом обліку особистого прийому
громадян до служби у справах дітей звернулось 155 громадян з питань захисту соціально-правових інтересів
дітей. Усі звернення громадян опрацьовані та вирішені відповідно до вимог Закону України «Про звернення
громадян». Розглянуто 36 заяв.
Реформування системи надання медичних послуг
Для надання якісних медичних послуг мешканцям міста, на підставі рішення 36 сесії 7-го скликання
Миргородської міської ради, було створено КНП «Миргородський міський центр ПМСД» і відповідно до
Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших нормативних
актів України, має права юридичної особи. Комунальне некомерційне підприємство станом на 01.10.2019
року обслуговує 20 083 особи, при цьому кожного місяця спостерігається приріст нових декларацій. В
порівнянні із початком поточного року кількість декларацій збільшилась на 13262 одиниці. Протягом 9
місяців поточного року до медустанови щодо отримання первинної медичної допомоги звернулися 52 989
осіб. Кількість пацієнтів, які пролікувались у денних стаціонарах закладу складає 6 263 громадянина,
проведено лабораторних досліджень 9 423 особам, зроблено щеплень у кількості 8381 ін’єкція, у тому числі
проведено туберкулінодіагностику.
Станом на 01.01.2019 року функціонувало три амбулаторії: №1 по вулиці Старосвітська, 22/5(центр); №2
по вулиці Багачанська, 40(авіамістечко); №3 по вулиці Гоголя, 140(мікрорайон «Спортивний»). У поточному
році було відкрито ще три ЗПСМ: №4 по вулиці Ломана, 23-А(Личанка); №5 по вулиці Свідницького,
9(«Мінзаводський»); №6 по вулиці Лікарняна, 1(дитяча поліклініка). Також планується відкриття амбулаторії
№ 7 по вулиці 9 Травня, 4-А(«Почапці»).

У вересні цього року було прийнято на роботу лікаря-інфекціоніста, для якого було виділено окремий
кабінет в амбулаторії № 6, в якому ведеться прийом громадян. Впродовж звітного періоду було придбано за
кошти місцевого бюджету два легкових авто, комп’ютерну техніку, медичне обладнання та устаткування
згідно із табелем матеріально-технічного оснащення.

Протягом звітного періоду діяльність КНП «Миргородський міський центр ПМСД» фінансувалася із
декількох джерел. Перше – це місцевий бюджет. Кошти із місцевого бюджету було виділено відповідно до
двох програм фінансування підприємства. Перша програма - «Програма здоров’я жителів міста Миргорода».
За цією програми було виділено коштів на загальну суму 499 тис. грн., 399 тис. грн. З цієї суми було виділено
кошти на сприяння безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. 100 тис. грн. було
виділено на сприяння безоплатному забезпеченню жителів міста з інвалідністю та пільгових категорій
населення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення. Друга програма – «Програма
підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Миргородський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської міської ради Полтавської області на 2019 рік». За
цією програмою було виділено коштів в сумі 4 240 тис грн. За рахунок цих коштів впродовж звітного періоду
було профінансовано наступні видатки підприємства :
Інше джерело доходів підприємства – кошти отримані згідно із Договором з Національною службою
здоров’я України. Протягом 9 місяців було отримано коштів в сумі 8 645 тис. грн. Ці кошти
використовуються на оплату заробітної плати, лікарняних, відпускних, оздоровчих, також всіх податків та
зборів (на загальну суму 7 015 тис. грн.). Крім цього, за рахунок коштів НСЗУ закуповується канцелярське
приладдя, сплачуються рахунки за охорону, інтернет, оренду приміщення амбулаторії по вул. Гоголя, 140,
утилізацію відходів, господарські товари, бланки, оновлення програмного забезпечення, відрядження та
навчання персоналу, медикаменти, вироби медичного призначення, паливно-мастильні матеріали, заправка
картриджів та обслуговування офісної техніки (на загальну суму 671 тис. грн.).
Одним з головних показників якісного надання медичних послуг та взагалі результатів діяльності КНП
«Миргородського міського центру ПМСД» є проходження перевірки Департаменту охорони здоров’я в
червні цього року та отримання першої акредитаційної категорії центром ПМСД.
Муніципальний менеджмент та проєктна діяльність
Протягом 2019 року робота відділу була спрямована на залучення коштів у реалізацію стратегічних
проєктів, впровадження діючих довго- та короткострокових проєктів, направлених на розвиток міста, а також
реалізацію політики в сфері енергоефективності.

Підготовлені та подані заявки до Мінрегіону для участі в Надзвичайній кредитній програмі для
відновлення України. Наразі по двох проєктах "Реконструкція центру естетичного виховання за адресою:
вул. Грекова 5 в м.Миргород Полтавська обл." (загальна вартість 27,3 млн.грн.) та "Реконструкція старої
будівлі школи № 1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області" (загальна
вартість 26,3 млн.грн.) підписано Угоди про передачу коштів позики, затверджено план соціального
менеджменту, проводяться процедури по відбору виконавців робіт.

По проєкту Європейського Союзу MO.GE.DI.CO. (загальна вартість проєкту 1,019 млн. Євро) в 2019 році
впроваджено систему автоматичного онлайн-моніторингу в 11 бюджетних будівлях; проведено енергетичний
аудит будівлі ДНЗ № 10 "Веселка"; розроблено та затверджено проєктно-кошторисні документації (ПКД) з
реконструкції котельні по вул. Прорізній, 4А та будівлі ДНЗ № 10 "Веселка". ПКД пройшли погодження
Державної будівельної експертизи. Наразі проводяться процедури по відбору виконавців робіт. У рамках
проєкту організовані та проведені Дні енергії. Для учасників заходів виготовлені та роздані текстильні
візуальні матеріали (екоторбинки), друковані візуальні матеріали, плакати з інформацією про проєкт
MO.GE.DI.CO. У цьому році проведено по 5 засідань Наглядового комітету та Робочої групи проєкту,
організовано 32 вебінари. У березні в рамках проєкту MO.GE.DI.CO проведено конкурс енергоефективних
проєктів серед ОСББ міста. За проєктом у 2019 році використано 28,4 тис. Євро грантових коштів та 951,3
тис.грн. з міського бюджету.

Продовжується робота над впровадженням енергосервісного договору у ЗОШ № 9, загальна вартість якого
496,765 тис грн. Відсоток економії за ЕСКО-контрактом за період з січня по листопад 2019 року включно
склав 25%, що перевищує очікувану економію на 2%.

В рамках Механізму Підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель проєкту
"Енергоефективність у громадах ІІ" (GIZ) проведено енергетичний аудит та виготовлено енергосертифікат по
будівлі Дитячої музичної школи ім.А.П.Коломійця.

На Державний фонд регіонального розвитку подано 5 проєктів від міста на загальну суму 105,2 млн.грн.
В рамках Програми U-LEAD з Європою за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги придбано 10
комп'ютерів, 1 МФУ, 1 роутер, 1 комунікатор, 9 флешок, 1 джерело безперебійного живлення на загальну
суму 236,655 тис.грн.

По проєкту "Модернізація теплового району "Авіамістечко" в м. Миргород Полтавської області", в рамках
програми DemoUkrainaDH у співпраці з НЕФКО здійснювався супровід виконання зобов’язань по
кредитному договору та договору муніципальної гарантії.
Проєкт "Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород" у цьому році став переможцем
обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області та буде реалізований
протягом 2020 року (600,0 тис.грн. з обласного бюджету). А в 2019 році в рамках конкурсу впроваджено
Електронні щоденники в 2 навчальних закладах, створено онлайн екскурсію містом, у всіх навчальних
закладах встановлено камери відеоспостереження. Для впровадження цих заходів було використано 1,6
млн.грн.

По Громадському бюджету м.Миргорода на 2019 рік проводився контроль за виконанням проєктівпереможців конкурсів 2017 та 2018 років – усього 9 проєктів, вартістю 1650 тис.грн. Виконано 5 проєктів
вартістю 469,5 тис. грн. У цьому році проведено конкурс проєктів, що будуть реалізовані 2020 року. Подано
14 проєктів від 13 авторів на суму 4072,820 тис.грн., з них 8 малих проєктів на 624,820 тис. грн. та 6 великих
на 3448,000 тис. грн. На реалізацію проєктів у 2020 році передбачено 1100,0 тис.грн., з них на малі 40% 440,0 тис. грн, на великі 60% - 660,0 тис. грн. За проєкти-переможці у 2019 році віддали голоси 924 мешканці
нашого міста.
На конкурс ініціатив "Місто активних громадян" (МАГ) в 2019 році подано 25 ініціатив громадян на
загальну суму 523,499 тис. грн., з них 427,173 тис. грн. з міського бюджету, 92,626 тис. грн. внесок громад,
3,700 тис. грн. спонсорські кошти. Фінансування отримали 16 ініціатив вартістю 313,352 тис. грн, з міського
бюджету виділено 250,0 тис. грн. Майже усі ініціативи виконано.

У цьому році по проєкту «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних
рішень» ЄС/ПРООН HOUSES миргородські ОСББ проходили навчання з управління енергоефективними
проєктами. Затверджені цільова програма відшкодування частини суми кредиту для ОСББ для стимулювання
впровадження енергоефективних заходів на 2019-2022 роки та програма підтримки об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків на 2019-2022 роки.
У цьому році подано на Європейську комісію дворічний моніторинговий звіт за 2017-2018 роки по
виконанню Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Миргород. Виконання Плану дій складає
24,2%.
Щоденно бюджетними установами здійснюється онлайн моніторинг енергоресурсів. У цьому році до
системи енергомоніторингу "Умуні" підключено ще 4 бюджетні будівлі. Загальна кількість будівель в
системі ЕМ – 39.
Заявка "Миргород – чисте місто" отримала перемогу у категорії "Екологічно відповідальне місто" в
конкурсі "Smart місто 2019".

Загалом за рік було проведено 11 заходів в рамках Тижня сталої енергії, 7 заходів в рамках Європейського
Тижня мобільності, 4 велодні, взято участь у 52 заходах як місцевого так і регіонального рівня, підготовлено
12 заявок до різних фондів та конкурсів

Кадрова робота, мобілізація і цивільний захист
Протягом 2019 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 проєкти рішень міської ради по реорганізації структури, загальній чисельності апарату
міської ради та її виконавчих органів;
- підготовлено і реалізовано 286 розпоряджень по кадрах та 432 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 6 конкурсів на заміщення вакантних посад в органах місцевого
самоврядування;
- організована перевірка в рамках Закону України "Про очищення влади";
- укладено 13 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;
- проведена робота по організації ведення військового обліку та бронювання військовозобов'язаних.
З питань мобілізаційної роботи:
- розроблений мобілізаційний план міської ради в повному обсязі;
- розроблений мобілізаційний план з праці і кадрів;
- проведена перевірка підприємств, до яких доведені мобілізаційні завдання;
- відпрацьовані документи нормованого забезпечення населення, укладені контракти на виконання
мобілізаційних завдань;
- підготовлена і відправлена звітність по моб. питанням;
- розроблено розпорядження міського голови "Про забезпечення виконання заходів проведення мобілізації
людських і транспортних ресурсів на території м. Миргорода у 2019 році"
- розроблена програма підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2020 рік.
З питань режимно-секретної роботи:
- організовано таємне діловодство відповідно до нового Порядку – 2013 р.;
- проводилась робота по перегляду ступенів секретності документів;
- організовано дотримання установленого порядку поводження з матеріальними носіями

секретної інформації, своєчасного і правильного засекречування, зміни грифа секретності або
розсекречування матеріальних носіїв інформації;
- підготовлена і відправлена звітність з питань охорони державної таємниці;
- оформлені допуски на працівників відповідно до Номенклатури.
Проведена роз'яснювальна робота з метою запобігання порушення законодавства у сфері охорони
державної таємниці особами, яким надано допуск до державної таємниці, у тому числі у зв'язку з їх виїздом
за межі України у службові відрядження та в особистих справах; здійснено заходи щодо забезпечення
режиму секретності під час міжнародного співробітництва.
З питань запобігання та виявлення корупції:
Проведена роз’яснювальна робота серед посадових осіб місцевого самоврядування, посадових осіб
юридичних осіб публічного права Миргородської міської ради з питань дотримання окремих положень
Законів України «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відповідальності за корупційні правопорушення»; забезпечено якісний добір і розстановку кадрів на
посадах в органах міської ради, їх об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання покладених на них
обов’язків, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів;
організовано проведення перевірки в рамках Закону України "Про очищення влади".
З питань цивільного захисту міста:
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 міською комісією з питань ТЕБ та НС проведено 10 засідань із них 4 позапланових. На
засіданнях розглянуто 20 питань із них 6 позапланових.
На засіданнях міської комісії ТЕБ та НС піднімались питання щодо запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій та небезпечних подій (у тому числі пожеж) у побуті, про підготовку до купального
сезону 2019 року та літнього відпочинку і оздоровленню дітей, про стан утримання джерел протипожежного
водопостачання в місті. Розглядались питання організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та ГРІ серед населення міста в епідсезон 20182019 рр.
План основних заходів цивільного захисту міста на 2019 рік затверджений розпорядженням міського
голови від 21.01.2019 № 7-в та виконаний належним чином.
Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 року № 163-в створено оперативний штаб з попередження
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими погодними умовами осінньозимового періоду 2019/2020 року на території міста Миргорода. Затверджено склад штабу та Положення про
його діяльність.
План цивільного захисту міста на особливий період розроблений згідно з вимогами та рекомендаціями.
Стан підготовки об’єктів систем життєзабезпечення, аварійно-технічних та інших формувань до роботи в
складних погодних умовах осінньо-зимового періоду 2019/2020 років розглядався на засіданні виконавчого
комітету міської ради та на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС.
Відповідно до ст. 25 Кодексу цивільного захисту України для забезпечення заходів реагування на НС в
місті розпорядженням міського голови від 18.02.19 року № 21-в «Про спеціалізовані служби цивільного
захисту Миргородської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту» створено 9 спеціалізованих служб.
Створення, збереження та раціональне використання матеріальних ресурсів готовність органів
управління до дій в умовах надзвичайних ситуацій
У місті розроблена «Комплексна програма розвитку цивільного захисту міста Миргорода на 2017-2019
роки», яка затверджена рішенням дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання 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 2019 рік затверджено
резервний фонд міського бюджету у сумі 201 тис. грн. Кошти з резервного фонду у 2019 році не
використовувались.
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 “Про затвердження
порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій”, розпорядженням міського голови від 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 чергового Миргородського відділу національної поліції, а
через нього до 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 7 електросирен, з яких у справному стані 5.
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 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.
В місті створено 2 пости радіаційного і хімічного спостереження та 1 об'єкт мережі спостереження та
лабораторного контролю, які укомплектовані відповідними спеціалістами. Радіаційне та хімічне
спостереження охоплює 100 % зони відповідальності.
Стан евакуаційних заходів
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження
Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»,
розпорядженням міського голови від 15.08.2016 № 112-р затверджено Положення про міську комісію з
питань евакуації та затверджено її склад. В наявності затверджені в установленому порядку функціональні
обов’язки комісії та угоди на автотранспортне забезпечення евакуаційних заходів. Затверджений і
відпрацьований в повному обсязі План роботи комісії з питань евакуації на 2019 рік.
Стан медичного та біологічного захисту населення від надзвичайних ситуацій
Спеціалізовану міськрайонну медичну службу створено на базі КНП "Миргородська центральна районна
лікарня". 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 КНП "Миргородська ЦРЛ" створено резерв медикаментів та медичного майна, який дасть змогу
працювати в умовах надзвичайних ситуацій протягом трьох діб. При необхідності залучаються аптечні
заклади згідно укладених угод.
Заходи протиепідемічного режиму під час епідемії грипу та ГРВІ в епідсезон 2018-2019 років проводились
згідно "Плану організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню грипу та ГРІ серед населення м. Миргорода в епідсезон 2018-2019 роки"
затвердженого рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС від 03.10.2018 року Протокол №11.
Стан навчання керівного складу і фахівців підприємств, організацій та установ з питань цивільного
захисту
Підготовка осіб керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту м. Миргорода проводиться у
відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 «Про затвердження
Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців діяльність яких пов'язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту».
Складена розрахункова потреба з підготовки та перепідготовки керівного складу ЦЗ міста на 5 років на
базі навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Полтавської області.
Навчання керівного складу міста та фахівців підприємств, установ та організацій з питань цивільного
захисту проводиться на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Полтавської області за річними планами комплектування.
Протягом 2019 року навчання пройшли 21 осіб, із 22 запланованих. Процент виконання становить – 95 %
Підготовка працівників підприємств установ і організацій особового складу невоєнізованих формувань
проводиться під час об’єктових тренувань і комплексних навчань у відповідності до План-графіка
проведення комплексних та об'єктових навчань, тренувань на 2019 рік затвердженого міським головою –
начальником цивільного захисту міста..
Відділом освіти міської ради належним чином організовано проведення заходів по вивченню основних
Положень цивільного захисту за 11-годинною програмою в рамках предмету «Основи захисту Вітчизни». В
усіх школах та дитячих навчальних закладах в квітні поточного року проведено дні цивільного захисту та
тижня безпеки дитини. Навчальні заклади на 100% забезпечені підручниками з даної тематики.
Робота по пропаганді знань, організації навчання учнів предмету «Основи безпеки життєдіяльності» в
школах спланована. Миргородська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 та дошкільний навчальний заклад №11 "Теремок"
є опорними в місті з питань основ здоров’я та безпеки життєдіяльності. В закладах обладнано окремі
кабінети, в яких розміщуються навчальні матеріали та посібники.
Стан техногенної безпеки
На території м. Миргорода станом на 01.01.2020 року знаходиться 55 потенційно небезпечних об’єктів
(далі - ПНО), перелік яких затверджено на засіданні міської комісій з питань ТЕБ та НС (Протокол № 10 від
28.11.2019 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 29.03.19 року № 30-в «Про організацію безпечного
відпочинку на водних об’єктах міста», та рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС «Про підготовку до
купального сезону 2019 року та літнього відпочинку, запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста в
літній період» від 27.03.2019 року (Протокол №3) проводились відповідні заходи.
Стан пожежної безпеки
Протягом 2019 року на території м. Миргорода виникло 43 пожежі, з них 23 пожежі в природних
екосистемах. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року спостерігається збільшення кількості пожеж (в
2018 році 32 пожежі, з них 9 в природних екосистемах). Внаслідок пожеж у 2019 році загиблих не було,
протягом 2018 року загинуло 2 особи.
Основними причинами виникнення пожеж є: коротке замикання електромережі – 10, необережне
поводження з вогнем – 25, недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів –
1, коротке замикання електромережі автомобіля – 3, інші – 4.
Навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті здійснюється соціальними працівниками
територіального центру та управління соціального захисту населення спільно з посадовими особами
Миргородського районного відділу ГУ ДСНС (інструктажі з особами, які відносяться до «групи ризику»
(одинокі громадяни похилого віку, схильні до алкогольної залежності, неблагонадійні та благодійні сім’ї
тощо), проводяться подвірні обходи житлового сектора. Спільно з працівниками органів національної поліції
проведено рейди щодо недопущення виникнення пожеж у житловому секторі та екосистемах.

По об’єктах 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 28 вуличних гідрантів (що складає 25%).
За 2019 рік в місті Миргороді не зареєстровано надзвичайних ситуацій (далі –НС).
Заходи цивільного захисту населення міста плануються та виконуються згідно з Кодексом цивільного
захисту України. План основних заходів цивільного захисту Миргородської міської ланки Полтавської
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2019 рік в основному виконано.
Органи управління та сили міської ланки Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту в основному готові до дій за призначенням при ліквідації надзвичайних ситуації
техногенного та природного характеру і їх наслідків та в умовах надзвичайного стану.
Житлово-комунальне господарство
Протягом 2019 року ВЖКГ міської ради проводилися роботи поточного та капітального характеру. У
відповідності до рішення 43-ї сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2019 року "Про затвердження
Програми капітального ремонту житлового фонду м. Миргорода на 2019 рік" у 2019 році з міського бюджету
були використані кошти на виконання робіт по капітальному ремонту об’єктів в сумі 3644,8 тис. грн. та
залучено 786,008 тис. грн. співфінансування мешканців будинків.

На проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних будинків виділено 2271,473тис. грн. із
міського бюджету та залучено 760,008 тис. грн. у якості співфінансування співвласників. Капітальні ремонти
покрівель проведені у наступних будинках: вул. Багачанська, 114, Гоголя, 160, Старосвітська, 22/5,
Старосвітська, 20.
Проведені роботи по капітальному ремонту мереж газопостачання житлового будинку по вул.
Старосвітська, 45, вартістю 23,5тис. грн. із міського бюджету та залучено 4 тис. грн. у якості
співфінансування мешканців.
Проведено капітальний ремонт мереж опалення житлового будинку по вул. Багачанська, 64 вартістю
69,398 тис. грн. із міського бюджету та залучено 6 тис. грн. у якості співфінансування мешканців.
Проведені роботи по капітальному ремонту 3 пасажирських ліфтів в житловому будинку по вул.
Багачанська, 46 п. 1-3, загальною вартістю 586,316 тис. грн.
Виконано капітальний ремонт фасаду та вимощення житлового будинку по вул. Робітнича, 22 в м.
Миргород, загальною вартістю 99,896 тис. грн. із міського бюджету та залучено 12 тис. грн. у якості
співфінансування мешканців.
Проведено капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Гоголя, 152 загальною вартістю
23,805 тис. грн. із міського бюджету та залучено 4 тис. грн. у якості співфінансування мешканців.

Проведено експертне обстеження ліфтів у житлових будинках: вул. Д. Апостола, 4-А п.1-2, Д. Апостола,
6-А п.1-2, загальною вартістю 18 тис. грн.
Виконуються роботи по проведенню технічного експертного обстеження будівель житлових будинків:
вул. Гоголя, 15, Гоголя, 7, Гоголя, 162, Гоголя, 74, Гоголя, 156, Гоголя, 9, Багачанська, 52, Багачанська, 62,
Багачанська, 64, Миргородських дивізій, 14, Старосвітська, 45, Ігнатенка, 6, Старосвітська, 29, Гоголя, 34,
Гоголя, 136, Гоголя, 152, Миргородських дивізій, 40, загальною вартістю 102,495 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт житлового будинку та ремонт ливневої каналізації по вул. Свидницького, 7
загальною вартістю 329,773 тис. грн. із міського бюджету.
У відповідності до рішення 43-ї сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2019 року "Про затвердження
Програми капітального ремонту, реконструкції та будівництва вуличного освітлення в м. Миргород на 2019
рік" у 2019 році з міського бюджету було виділено кошти на виконання робіт по капітальному ремонту,
реконструкції та будівництву вуличного освітлення в сумі 2482,578 тис. грн., в тому числі:
- «Капітальний ремонт освітлення під’їздів до центрального мосту через р. Хорол в м. Миргород
Полтавської області» було використано –504,73599 тис. грн.;
- «Реконструкція мереж тротуарного освітлення по вул. Гоголя від центрального мосту до вул.
Шишацька в м. Миргород Полтавської області (від світильника №144 до світильника №156)» – 275,62318
тис.грн.;
- «Реконструкція мереж тротуарного освітлення по вул. Гоголя від центрального мосту до вул.
Шишацька в м. Миргород Полтавської області (від світильника №157 до світильника №183)» – 582,68634
тис.грн.;
- «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Багачанська №56-58 (загальний тротуар) №50 (в дворі) в
м. Миргород Полтавської області» – 83,730 тис.грн.;
- «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Багачанська (від з-ду «Калинка» до літака) – тротуар в м.
Миргород Полтавської області» – 203,439 тис.грн.;
- «Реконструкція вуличного освітлення по вул. №59 до річки в м. Миргород Полтавської області» –
32,34582 тис.грн.;
- «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Прирічна №14, 16, 18, 20, 21 в м. Миргород Полтавської
області» – 43,1571 тис.грн.;
- «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Хуторянська від №1 до №21 в м. Миргород Полтавської
області» – 104,05156 тис.грн.;
Виготовлення ПКД по об’єктам мереж вуличного освітлення:
- Виготовлення ПКД по об’єкту: «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Бережанська №59 до
річки в м. Миргород Полтавської області» – 3,76073 тис.грн.;
- «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Багачанська (від з-ду «Калинка» до літака) – тротуар в м.
Миргород Полтавської області» – 4,23724 тис. грн.;
- Виготовлення ПКД по об’єкту: «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Прирічна №14, 16, 18, 20,
21 в м. Миргород Полтавської області» – 3,80315 тис.грн.;
- Виготовлення ПКД по об’єкту: «Реконструкція вуличного освітлення по вул. Хуторянська від №1 до
№21 в м. Миргород Полтавської області» – 3,7871 тис.грн..
- Виготовлення ПКД по об’єкту: «Будівництво мереж тротуарного освітлення по вул. Гоголя від
центрального мосту до вул. Ведмедівка в м. Миргород Полтавської області» – 25 тис.грн..
- Виготовлення ПКД по об’єкту: «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Декабристів №14,
15, 17 в м. Миргород Полтавської області» – 4,02554 тис.грн.;
- Виготовлення ПКД по об’єкту: «Капітальний ремонт вуличного освітлення по пров. Древаля (від
будівлі виконавчої служби до річки) (від вул. Гоголя, №165 до пров. В. Древаля, №1А) в м. Миргород
Полтавської області» – 3,99881 тис.грн.;
- Виготовлення ПКД по об’єкту: «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Ведмедівка (центр.
частина) ( №5, 7, 17, 19, 23, 25, 25-27, 77, 79, 81, 95, 97,99, 111) в м. Миргород Полтавської області» – 4,07828
тис.грн.;
- Виготовлення ПКД по об’єкту: «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Тичини №14-№18,
20 в м. Миргород Полтавської області» – 3,81348 тис.грн.;
- Виготовлення ПКД по об’єкту: «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Заливна №10, 8, 6, 4,
2 вглиб: направо від гаражного кооперативу та магазину запчастин в м. Миргород Полтавської області» –
3,97243 тис.грн.;
- «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Декабристів №14, 15, 17 в м. Миргород Полтавської
області» – 17,64516 тис.грн.;
- «Капітальний ремонт вуличного освітлення по пров. Древаля (від будівлі виконавчої служби до річки)
(від вул. Гоголя, №165 до пров. В. Древаля, №1А) в м. Миргород Полтавської області» – 34,02759 тис.грн.;

- «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Ведмедівка (центр. частина) ( №5, 7, 17, 19, 23, 25,
25-27, 77, 79, 81, 95, 97,99, 111) в м. Миргород Полтавської області» –130,009тис.грн.;
- «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Тичини №14-№18, 20 в м. Миргород Полтавської
області» – 17,47446 тис.грн.;
- «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Заливна №10, 8, 6, 4, 2 вглиб: направо від гаражного
кооперативу та магазину запчастин в м. Миргород Полтавської області» – 51,491 тис.грн.;
- «Будівництво лінії вуличного освітлення по провулку Ткацький в м. Миргород Полтавської області» –
87,013 тис.грн..
- «Реконструкція освітлення парку на розі вулиць Гоголя та Старосвітська в м. Миргород Полтавської
області» – 251,868 тис.грн.
Робота інспекції з благоустрою
Інспекцією з благоустрою ВЖКГ міської ради за 2019 рік проведено наступну роботу:
 Вручено приписів - 927
 Запропоновано заходів - 1749
 Вручено попереджень - 117
 Складено протоколів - 267 на суму 134 тис.241грн.
 Розглянуто звернень громадян-171
 Розроблено пам’яток - 14 видів
 Статті в інтернет виданнях – 23
 Виступів перед колективами - 9
 Видано дозволів на проведення земельних робіт – 78
 Проведено рейдів з метою запобігання спалювання сміття -27
 Проведено чергувань в можливих місцях стихійної торгівлі – 86
 Розповсюджено пам’яток різної тематики по дотриманню норм і правил з благоустрою-1625.
Квартирний облік
Станом на 01.12.2019 року при виконавчому комітеті міської ради у списку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов перебуває 415 осіб.
Серед них на квартирній черзі перебуває 39 учасників бойових дій, 21 з яких брали безпосередню участь в
операції об’єднаних сил, 4 інваліда війни, 2 інваліда за наслідками участі у ліквідації аварії на ЧАЕС, 6
переселенців із зони радіоактивного забруднення.
Протягом поточного року проведено 8 громадських комісії з житлових питань, та у список громадян, які
потребують поліпшення житлових умов було включено 14 сімей згідно рішень комісії.
Управління комунальним майном
 укладено 23 договори оренди комунального майна територіальної громади міста;
 підписано 21 додаткову угоду на продовження оренди;
 проведено 2 конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів комунального майна та аукціон з продажу об’єкта малої приватизації
територіальної громади міста Миргорода.
За цей період відділом житлово-комунального господарства міської ради та організаціями при міській раді
надано в оренду нежитлових приміщень площею 3 090,04 м2. За вищезазначений період надходження від
оренди об’єктів комунального майна територіальної громади склали 444 036 грн..
З метою підвищення ефективності використання комунальної власності постійно проводиться моніторинг
законодавчої бази та відстежуються шляхи збільшення надходжень до міського бюджету. Так, рішенням 33
сесії Миргородської міської ради 7 скликання (2-ге засідання) від 28 грудня 2017 року № 283 та рішенням 49
сесії Миргородської міської ради 7 скликання від 10 вересня 2019 року № 193 було затверджено Порядок
передачі в оренду комунального майна міста Миргород, Методику розрахунку орендної плати за комунальне
майно та пропозиції її розподілу, Орендні ставки за використання майна територіальної громади м.
Миргорода та Типовий договір оренди комунального майна”, а також 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.
Діяльність КП «Спецкомунтранс»
На території міста Миргород облаштовано 32 контейнерні майданчики. Всі контейнерні майданчики
вкриті твердим покриттям.
На даний час КП «Спецкомунтранс» для збору відходів використовує 5 919 шт. контейнерів, а саме:






5791 контейнерів для залишкових твердих побутових відходів;
44 контейнери для збору паперу;
43 контейнери для збору пластика;
41 контейнер для збору скла.
Обсяг вивезених твердих побутових відходів КП «Спецкомунтранс»
за 2015 – 2019 роки, м3

Споживачі з вивезення та захоронення ТПВ - це населення, бюджетні установи та інші споживачі
отримують послуги на договірній основі. Договори укладені з споживачами згідно норм утворення твердих
побутових відходів. З населенням багатоповерхової забудови станом на 1 листопада 2019 року укладено – 8
843 договори, з жителями приватного сектору – 8 724 договори.
З підприємствами, установами, приватними підприємцями, що здійснюють свою діяльність на території
міста, укладено – 326 договорів на вивіз та захоронення ТПВ.
Стан розрахунків споживачів за надані послуги за 10 місяців 2019 року та заборгованість станом на
01 листопада 2019 року
Борг на
Нараховано за
% оплати з
Оплачено за 10
Борг на
Споживачі
01.01.2019
10 місяців
урахуванням
місяців 2019р.
01.11.2019р.
р.
2019р.
боргу
Населення
1192338
3735379
3119919
83,52
1807797
Пільги
22608
267263
289660
99,93
211
Субсидії
90849
75808
166657
100
---------------Бюджетні установи
86
399883
398433
99,6
1536
Інші споживачі
177793
1271833
1311110
90,4
138516
Разом
1483673
5750166
5285779
1948060
Поводження з вторинною сировиною: за 10 місяців 2019 року зібрано:
- ПЕТ пляшки 3, 733 т. та реалізовано на 65.4 тис.грн.;
- склобою 118,2 т. та реалізовано на 167 тис.грн.;
- макулатури 14,6 т. та реалізовано на 43,8 тис.грн.,
Що разом складає 136,5 т. на 276,2 тис.грн.
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 Миргорода – 5 224 шт. усі зазначені ліхтарі енергозберігаючі, загальна
протяжність мереж зовнішнього освітлення -138,04 км. Витрати на електроенергію для вуличного освітлення
за 10 місяців поточного року складають 711 тис.грн.
Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі що обслуговується складає 170,6 км., з яких 77.2 км
мережі з твердим покриттям.
Також КП «Спецкомунтранс» обслуговує 8 міських кладовищ загальною площею 29,9 га, з яких 1 закрите.
Площа зелених насаджень міста охоплених доглядом 123 га. З метою озеленення міста з початку року
було висаджено 606 кущів троянд, туї, самшита та калини, загальною вартістю 29,4 тис.грн. Саджанців дерев
берези, клена, модрини та інших дерев 234 шт. загальною вартістю 12,4 тис.грн.

За 10 місяців У 2019 року виконано громадських робіт з благоустрою міста на суму 48 448,14 грн.

Для належного проведення осінньо–зимового періоду 2019–2020 р.р. відремонтовано та підготовлено 15
одиниць снігоприбиральної техніки, яка задіяна для своєчасного та якісного прибирання доріг міста від снігу
та ожеледиці. Заготовлено в необхідній кількості гран відсів та сіль, придбано нову техніку, контейнери для
приватного сектору.

На даний час на підприємстві залишаються проблемними питання щодо стовідсоткового забезпечення
приватного сектору контейнерами 0,24 м3 та значний знос автотранспорту.
Миргородське КЖЕУ
Саном на 01.11.2019 року на обслуговуванні Миргородського КЖЕУ знаходиться 141 багатоквартирних
житлових будинки загальною площею 376,2 тис. м2. Для забезпечення належних умов проживання
мешканців та відновлення технічного стану багатоповерхових житлових будинків на протязі 10 місяців 2019
року в житлових будинках проведені роботи з поточного ремонт на суму 10273,8 тис. грн., в т.ч.:
 прибирання та косіння прибудинкової території – 1631,4 тис. грн.;
 поточний ремонт покрівель – 525,8 тис. грн.;
 поточний ремонт під’їздів – 1310,1 тис. грн.;
 поточний ремонт конструктивних елементів (заміна дверей, вікон, ремонт цоколя, заробляння стиків та
інше) – 1102,7 тис. грн.;
 поточний ремонт мереж холодного водопостачання, каналізації, гарячого водопостачання,
теплопостачання та ливневої каналізації – 2334,7 тис. грн.;
 поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання – 630,5 тис. грн.;
 технічне обслуговування 56 ліфтів – 877,6 тис. грн.;
 енергопостачання ліфтів – 359,1 тис грн.:
 освітлення місць загального користування – 878,2 тис грн.;
 інші послуги (вивезення відходів, обслуговування димовентиляційних каналів, ремонт дитячих та
спортивних майданчиків, утримання аварійно-диспетчерської служби, дератизація та інше) – 623,7 тис. грн.

Поточний ремонт житлових будинків в натуральних показниках за 2017-2019 роки
№
10 місяців
Вид робіт
2017р. 2018р.
п/п
2019р.
1.
Поточний ремонт м’яких покрівель, м2
2617
2912
2816
2.
Поточний ремонт під’їздів, шт.
31
34
31
3.
Поточний ремонт інженерних мереж гарячого водопостачання, м п.
108
116
131
4.
Поточний ремонт інженерних мереж холодного водопостачання, м п. 396
656
611
5.
Поточний ремонт інженерних мереж каналізації, м п.
489
443
392
6.
Поточний ремонт інженерних мереж опалення, м п.
879
966
878
7.
Поточний ремонт запірної арматури, шт.
652
641
673
8.
Поточний ремонт електричних мереж, м п.
1940
1823
1723
Фінансово-господарська діяльність МКЖЕУ
за січень-жовтень 2019 року
1. Дохід від надання послуг всього без ПДВ, тис. грн. в т.ч.
Надано послуг населенню по утриманню будинків та при будинкових територій
(квартплата), тис. грн.
Виконано робіт підрядним способом, тис. грн.
Інші доходи , тис. грн.
2. Витрати всього без ПДВ, тис. грн., в т.ч.
Витрати по утриманню будинків та прибудинкових територій, тис. грн.
Витрати по виконаних роботах підрядним способом, тис грн..
Інші витрати, тис. грн..
3. Відсоток оплати послуг всього, % в т.ч.
Відсоток оплати послуг населенням, відшкодуванням пільг та субсидій %
Відсоток оплати за виконані роботи підрядним способом, %
4. Фінансовий результат від всієї діяльності підприємства, тис. грн.
- прибуток, тис. грн.
- збиток, тис. грн.. (За 2018 року збиток 0,7 тис. грн..)
5. Фінансовий результат від виконання підрядних робіт, тис. грн.
- прибуток, тис. грн.
- збиток, тис. грн.
6. Середньоспискова чисельність штатних працівників станом на 01.11.2019р,
чол.
7. Середньомісячна заробітна плата усіх працівників, грн.
8. Кредиторська заборгованість всього, тис. грн., в т.ч.

За виконані роботи, отримані послуги та придбані матеріали

Податки до бюджету

Заробітна плата термін виплати якої, ще не настав
9. Дебіторська заборгованість – всього, тис. грн., в т.ч.:

населення (квартплата)

пільги і субсидії

заборгованість за виконані роботи минулих років

Інші (технічне обслуговування вбудованих приміщень, заборгованість згідно
рішення суду та нестягнута виконавчою службою)
10. Інформація по тарифах

Середній новий розрахунковий тариф на послугу з управління, грн./м2

Середній діючий тариф, грн./м2

Середня фактична вартість утримання будинків, грн./м2

Відсоток зростання нового тарифу, %
11. Причини зростання тарифу

Зростання прожиткового мінімуму, %

Зростання вартості матеріалів, %

січень-жовтень
2019 рік
13358,2
9588,8
3519,0
250,4
13365,6
10273,8
2904,7
187,1
96,8
100,0

7,4
614,3
76
7199
3394,0
2185,3
673,7
535,0
3326,0
2895,0
150,0
281,0
4,11
3,14
3,87
130,2
127,4
132,6

Управління житловими будинками
У відповідності до Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному
будинку» мешканці 122 багатоквартирних будинків визначилися з формою управління та обрали
Миргородське комунальне житлово-експлуатаційне управління управителем, який буде за договором із
співвласниками забезпечувати належне утримання та ремонт багатоквартирних будинків.
Миргородським КЖЕУ була проведена робота з роз’яснення серед мешканців багатоквартирних будинків,
що на даний час органи місцевого самоврядування втратили право встановлювати або змінювати тарифи на
утримання будинку та прибудинкової території. Таким чином, ціна на послугу з управління
багатоквартирним будинком визначається за рішенням зборів співвласників будинку. На даний час проведені
розрахунки вартості послуги з управління та планується в наступному році надати співвласникам
багатоквартирних будинків на узгодження ціну з управління. За їх результатами будуть укладені договори
між співвласниками багатоквартирних будинків та управителем.
Проблемні питання підприємства:
 витрати по утриманню будинків та прибудинкових територій не відшкодовуються існуючим тарифом;
 відсутність нормативної бази, що до розрахунку витрат з обслуговування внутрішньо будинкових
газових мереж та відповідно включення складової до вартості послуги з управління. Розрахована ціна
послуги з управління на даний час не включає в себе витрат з обслуговування внутрішньобудинкових
газових мереж.
КП «МИРГОРОДВОДОКАНАЛ»
Водопостачання
КП «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, по селу
Білики - 7,5 км.
Джерелом господарсько-питного водопостачання КП «МИРГОРОДВОДОКАНАЛ» є води бучацького
(глибина 160-170м) і харківського (глибина 80м) водоносного горизонтів.
Вода з цих горизонтів відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10.
Централізоване водопостачання міста Миргород здійснюється з 3 водозаборів та 21 діючої свердловини
(крім того 5 резервних свердловини, 4 запісочених і 3 затампонованих).
Водозабір №1 розташований в центральній частині міста. На території водозабору знаходяться 2
резервуара чистої води, з якого вода насосною станцією 2-го підйому подається споживачам. В резервуари
вода надходить з 4-х свердловин.
Водозабір №2 знаходиться в північно-східній частині міста. На території водозабору розміщений
резервуар чистої води. В резервуар вода надходить із 5-ти свердловин. З 8 свердловин вода подається
безпосередньо в мережу водопроводу.
Водозабір №3 знаходиться на території військової частини. На території водозабору знаходиться
резервуар чистої води, з якого вода насосною станцією 2-го підйому подається споживачам. В резервуар вода
надходить з 3-х свердловин і з цих же свердловин вода частково подається безпосередньо в мережу
водопроводу.
На 9-ти поверхові будинки вода подається насосними станціями 3-го підйому в кількості 14 штук.
Централізоване водопостачання селища В.Багачка здійснюється з 5 діючих свердловин (крім того 1
свердловина з пониженим дебітом в зв`язку з кальматацією фільтрової частини), вода з свердловин подається
безпосередньо в мережу водопроводу.
Централізоване водопостачання с. Гаркушенці здійснюється з 2 діючих свердловин, вода з свердловин
подається безпосередньо в мережу водопроводу.
Централізоване водопостачання с. Попівка здійснюється з 2 діючих свердловин, вода з свердловини
подається безпосередньо в мережу водопроводу.
Централізоване водопостачання с. Білики здійснюється з 1 діючої свердловини, вода з свердловини
подається безпосередньо в мережу водопроводу.
Водовідведення
КП «МИРГОРОДВОДОКАНАЛ» здійснює водовідведення міста Миргород та селища Велика Багачка.
Місто Миргород та селище В.Багачка каналізовані неповною роздільною системою каналізації з однією
мережею труб для відведення побутових і виробничих стічних вод.
Мережею побутової каналізації приймаються побутові стічні води від адміністративних і громадських
будівель, комунальних об`єктів, частини житлових будинків, побутових приміщень підприємств. Крім
побутових стічних вод в побутову каналізацію міста надходять виробничі стічні води від промислових

підприємств. Протяжність каналізації міста Миргород становить 55,2 км. Протяжність каналізації с.
В.Багачка становить 5,9 км.
Стічні води побутової каналізації міста та селища каналізаційними насосними станціями перекачуються
на міські та селищні очисні споруди. На балансі підприємства знаходяться 5 насосних каналізаційних
станцій.
Фінансово-економічна діяльність
Через приєднанням ОКВПВКГ «Миргородводоканал» до КП ПОР «Полтававодоканал» з 21 травня 2019
року по 31 жовтня економічні показники виведені за 5 місяців 2019 року і тому їх неможливо порівняти з
минулим роком.
За 5 місяців 2019 року отримано доходів на суму 11489,4 тис. грн., з ПДВ.:
від водопостачання на суму 5707,8 тис. грн., з ПДВ,
від водовідведення на суму 5220,3 тис.грн., з ПДВ,
від надання послуг іншої діяльності на суму 561,3 тис.грн., з ПДВ.
Валових доходів отримано на суму 9550,4 тис.грн.
Обсяги відпуску продукції в кількісному виразі за 5 місяців 2019 року становлять:
по водопостачанню 630,8 тис. м3,
по водовідведенню 472,3 тис. м3,
За 5 місяців 2019 року витрати по підприємству склали 14685 тис.грн.
Зростання витрат відбулося за рахунок збільшення цін на енергоносії, матеріали, збільшення зарплати з
01.04.2018 року, з 01.07.2018 року, з 01.12.2018 року та з 01.01.2019 року.
Сума збитку по підприємству за 5 місяців 2019 року – 4976тис. грн.; в т.ч. водопостачання Миргород –
1286,7 тис.грн., водовідведення Миргород – 2282,3 тис.грн., водопостачання В.Багачка – 430,9 тис.грн.,
водовідведення В.Багачка –1077,8 тис.грн., водопостачання Попівка – 25,3 тис.грн., водопостачання Білики –
5,4 тис.грн.
З 15 квітня 2017 року згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг №310 від 22.03.2017 року були введені нові, економічно
обгрунтовані тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Таким чином, тариф на
централізоване водопостачання для всіх категорій споживачів становить 9,048 грн. з ПДВ , на централізоване
водовідведення становить 11,052 грн. з ПДВ.
В тариф закладена собівартість на водопостачання – 7,54 грн., водовідведення – 9,21 грн.
За 5 місяців 2019 року собівартість по підприємству склала: водопостачання – 10,36 грн., водовідведення –
16,58 грн.
Тариф відшкодовує 63,8 %, в т.ч. по водопостачанню – 72,7%, по водовідведенню – 55,5%.
Ремонтні роботи
Крім основної діяльності по наданню послуг з водопостачання та водовідведення, ліквідації аварійних
ситуацій, поточних ремонтів мереж, які знаходяться на балансі підприємства, КП «Миргородводоканал»
постійно виконує будівельно-монтажні роботи по замовленнях споживачів.
За 5 місяців 2019 підприємством виконано поточний та капітальний ремонти систем водопостачання та
водовідведення та ремонтні роботи на мережах на суму 12,8 тис.грн.;
Виконано проєктних робіт на суму 23,2 тис. грн.;
Видано техумов на суму 51,8 тис.грн.;
Надано послуг автотранспортом на суму 116,9 тис.грн.;
Виконано пусконалагоджувальних робіт на суму 28,6 тис.грн.;
Робіт з монтажу засобів вимірювання на суму 29,2 тис.грн.
Діяльніст ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго»
Теплове господарство підприємства налічує 9 котелень, 8 теплогенераторних по м. Миргород та 2 котельні
в селищі Велика Багачка. Теплові мережі господарства налічують 185 камер з понад 300 од. запірнорегулюючого обладнання та мережу протяжністю 22,8 км в двотрубному вимірі.
У ході підготовки до нового опалювального сезону виконано планове обслуговування та ремонт 72-х
котлів, проведено їх гідравлічні випробування з них 13 котлів пройшли заплановану експертну діагностику,
та отримали позитивні висновки експертів. На котельні по вул. Старосвітській, 17-а виконано ремонт
конвективної частини котла ТВГ-8.
Технічним персоналом проведено наладку газопальникових пристроїв та коригування режимних карт
котлоагрегатів. На котельнях виконано технічне обслуговування та ремонт понад 100 одиниць систем
автоматики безпеки роботи теплогенеруючого обладнання, проведено обслуговування силового
електричного обладнання, частотних перетворювачів, пускового обладнання електродвигунів, проведено
обслуговування та ремонт шаф керування тягодутьовими пристроями котлів, випробувано контури

заземлення. 394 одиниці вимірювальних приладів (манометри та термометри), пройшли метрологічну
повірку. На обладнанні хімводопідготовки проведено комплекс профілактично-відновлювальних робіт.
Проведено ремонт та обслуговування насосного обладнання. Виконано метрологічну повірку 9-ти вузлів
комерційного обліку газу та 19 вузлів обліку технологічного відпуску теплової енергії котелень. На котельні
по вул. Шишацькій, 80-а, виконано заміну застарілого котлоагрегату КБНГ 2,5 на котел КСВа «ВК-21» та
проведено ремонт димової труби.
Для забезпечення надійної та безперебійної роботи газового обладнання на котельнях проведено технічне
обслуговування ГРП, ГРУ та ШРП.
На теплових мережах підприємства проведено гідравлічні випробування та ремонт аварійних ділянок, які
ці випробування не витримали. В теплових камерах було виконано ревізію та ремонт більш ніж 300 одиниць
запірної арматури різних діаметрів. Виконано ремонт теплової ізоляції. Оптимізовано гідравлічні режими
роботи теплових мереж котельні по вул. Старосвітській, 17-а з заміною мережевого насосу. Ефектом від
такої оптимізації стало скорочення споживання електроенергії котельні на 9000 кВт на місяць. Це становить
30 % від загального споживання електроенергії котельні в міжопалювальний період.
Також у ході підготовки до опалювального періоду 2019/2020 рр. за рахунок підприємства виконано
метрологічну повірку приладів комерційного обліку тепла в 71 житловому будинку споживачів.
Залишкова вартість основних фондів підприємства на 01.10.2019 року складає 39923 тис. грн., їх
зношеність становить 43,5 %.
Порівнюючи результати діяльності підприємства за 11 місяців минулого року та 11 місяців цього року,
слід відзначити зниження виробництва теплової енергії. Це пов'язано, насамперед, з більш високою
температурою зовнішнього повітря за вказаний період цього року і як наслідок зниження споживання
теплової енергії. Крім того, 100% забезпечення обліком теплової енергії у житловому фонді спонукало
мешканців до жорсткого контролю споживання тепла, та утеплення як окремих квартир так і будинків в
цілому.
Показники
Обсяг виробленої теплової енергії
Власні технологічні потреби
Обсяг відпуску теплової енергії 3 колекторів
Втрати теплової енергії в
Корисний відпуск

Одиниця
вимиру
тис. Гкал
тис. Гкап
тис. Гкал
тис. Гкал
тис. Гкал

11 місяців 11 місяців
2018
2019
61,80
51,24
1,40
1,13
60,40
50,11
6,00
4,65
54,40
45,5

%
-17,09
-19,14
-17,04
-22,58
-16,43

Обсяг реалізації теплової енергії та надання послуг підприємства за 11 місяців 2018-2019 р.
Одиниця
11
11
Показники
%
вимиру
місяців 2018 місяців 2019
Відпущено тепл.енергії, у т.ч.
тис. Гкал
54,38
45,46
-16,39
- населення
тис. Гкал
44,47
36,13
-18,77
- бюджетні установи
тис. Гкал
7,69
7,55
-1,91
- інші споживачі
тис. Гкал
2,21
1,79
-19,08
Відсоток оплати споживачів за теплопостачання за 11 місяців 2019 р. становить 95,2 %, дебіторська
заборгованість за теплопостачання станом на 01.11.2019 всього - 20,8 млн. грн. Детальна інформація щодо
рівня розрахунків споживачів наведена у таблиці:
Стан розрахунків споживачів за надані послуг 01.12.2019 р. тис. грн.
На звітну дату
Борг на
Борг на
Споживачі
01.01.2019 р.
нараховано
сплачено % оплати 1.12.2019 р.
Населення
12178,64
53741,20
47965,54
89,3
17954,30
Бюджетні установи
-313,15
14711,84
12128,90
82,4
2269,79
в т.ч.:
державний бюджет
-376,90
2355,04
1589,90
67,5
388,24
місцевий бюджет
63,75
12356,80
10539,00
85,3
1881,55
Пільги
712,70
3218,60
3931,30
122,1
0,00
Субсидії
3366,20
3924,80
7378,10
188,0
-87,10
Інші споживачі
1090,76
3076,35
3504,80
113,9
662,31
17035,15
78672,79
74908,64
95,2
20799,30
РАЗОМ:

На підприємстві постійно ведеться претензійно-позовна робота. За 11 місяців 2019 року подано позовів до
суду - 51 шт на суму 1046,7 тис. грн., розглянуто судами - 49 шт. позовів на суму - 757,3 тис. грн., утримано
через виконавчий орган юстиції - 101,0 тис. грн., пр цьому ефективність роботи виконавчої служби становить
13,0 %. Сплачено підприємством судового збору - 36,0 тис. грн..
За 10 місяців 2019 р. підприємство отримало збитки у сумі 9,9 млн. грн.. Причиною отримання збитків є
застосування економічно необґрунтованих тарифів на теплову енергію, які не покривають фактичні витрати
через постійний ріст цін на газ, електроенергію, матеріали та всі інші складові витрати на виробництво тепла.
Сьогодні ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» опинилося у вкрай критичній ситуації з виплатою заробітної
плати працівникам підприємства.
На даний час підприємство працює в умовах переходу із спільної власності територіальної громади
Полтавської області до комунальної власності територіальної громади міста Миргород.
Діяльність та напрямки роботи відділу капітального будівництва
Дорожньо-мостове господарство
Одним з пріоритетних напрямів діяльності міської ради є ремонт та будівництво об’єктів дорожньомостового господарства. Значна робота в місті в 2019 році була проведена по таких об’єктах. Це капітальні та
поточні ремонти доріг, тротуарів, внутрішньо будинкових проїздів, тротуарів та доріжок. Також
виконувалися роботи з реконструкції тротуарів в місті, на що виділено кошти в сумі 2947,0 тис. грн. В
основному виконувалися роботи в центральній частині міста на тротуарах по вул. Гоголя, Старосвітській та
розпочалися роботи по вул. Сорочинській.
Станом на грудень оплачено коштів на реконструкцію тротуарів в сумі 2618,5 тис. грн. Виконання даних
робіт надасть більш естетичного та привабливого вигляду нашому місту-курорту.

У 2019 році на капітальний ремонт доріг та тротуарів в місті виділені кошти в сумі 18 005,7 тис. грн., з
яких 16 036,0 тис. грн. виділено на ремонт доріг. Освоєно коштів по капітальному ремонту доріг 15 907,1 тис.
грн. На капітальний ремонт тротуарів виділено 1969,7 тис. грн., з яких освоєно 1880,0 тис. грн. На поточний
ремонт доріг та тротуарів в місті виділені кошти в сумі 4118,2 тис. грн., які практично освоєні в повному
обсязі. Роботи виконувалися по всіх мікрорайонах міста.
У поточному році були продовжені роботи по капітальному ремонту дороги з тротуаром по вул. Я.Усика.
На даний об’єкт було виділено 3573,0 тис. грн., які освоєні в повному обсязі. Дані роботи привели в
належний технічний стан дорожнє покриття після виконання в 2018 році робіт по капітальному ремонту
мереж дощової каналізації та дали змогу привести покриття тротуарів в центрі міста в привабливий вигляд та
до належного стану.

Також виконувалися роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Гоголя в районах
військкомату та від перехрестя дороги по вул. Котляревського в сторону авто шляхопроводу; доріг по вул.
Шишацькій; провулку Багачанському; Європейській (від вул. Хуторянської до вул. Єрківської);
Комишнянській. За кошти міського бюджету та дольової участі мешканців були проведені роботи з
капітального ремонту доріг по вул. Ігнатенка від №49 до №55; Висоцького від №43 до №65; Зірковій;
Садовій; Троїцькій від №158 до перехрестя з вул. Зоріна. Були проведені роботи по капітальному ремонту
тротуарів по вул. Багачанській (непарна сторона); по вул. Котляревського; Єрківській; Андрєєва.
У 2019 році розпочалися роботи з капітального ремонту мереж дощової каналізації (2 черга). На даний
об’єкт виділені кошти з міського бюджету в сумі 2600,00 тис. грн. В поточному році вже завершені роботи на
ділянці по вул. Комарова, мешканці якої потерпають найбільше під час паводків та великих опадів.

У поточному році виконані роботи з будівництва бар’єрного огородження на перехресті вулиць
Багачанської та Робітничої, куди виділені кошти в сумі 753,0 тис. грн. Роботи по даному об’єкту вже
завершені.

Виконаний капітальний ремонт зупинок громадського транспорту «Коледж», по вул. Тичини та Луговій,
куди витрачено коштів в сумі 470,5 тис. грн.

Продовжувалися роботи з будівництва велодоріжок по вул. Гоголя. В поточному році на виконання даних
робіт виділені кошти в сумі 500,0 тис. грн., які освоєні в повному обсязі.
В 2019 році обстежено та виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт авто
шляхопроводу. Сума зведеного кошторисного розрахунку становить 39 274,7 тис. грн. Даним проєктом
передбачено розбирання комплексу мостового полотна - покриття дороги, тротуарних блоків, огородження
та ін.; влаштування монолітної з/б плити; заміна тротуарних блоків на монолітні тротуари; заміна
деформаційних швів; влаштування нової гідроізоляції та організованого водовідведення; заміна парапетного
та перильного огородження на металеве оцинковане; влаштування нового дорожнього покриття на проїзній
частині та тротуарах; капітальний ремонт підходів та інші супутні роботи. Реалізація даного проєкту
планується в 2020 році.
Водопровідно-каналізаційне господарство
У 2019 році були продовжені роботи спрямовані на забезпечення населення якісними послугами з
водопостачання. Були проведені відкриті торги на закупівлю робіт по об’єкту «Будівництво водогону по вул.
Микиші та прилеглих вулицях і провулках в м. Миргород Полтавської області». За результатами торгів був
визначений переможець – ТОВ «Грандкорт». Сума укладеного договору становить 2 095,0 тис. грн., з
міського бюджету на 2019 рік виділені кошти в сумі 530,0 тис. грн., які були освоєні в повному обсязі ще в
липні 2019 року. Для пришвидшення робіт проводилися збори з мешканцями, яким було запропоновано
прийняти дольову участь у фінансуванні робіт. Але, на жаль, з мешканцями укладено лише 20 договорів
замість 80-ти та отримано коштів лише 26,7 тис. грн. Тому подальше проведення робіт було припинено в
зв’язку з відсутністю коштів в міському бюджеті та затримкою укладання договорів з мешканцями та
повільною їх оплатою.
У 2019 році виконувались роботи з реконструкції водогону по вул. М.Філянського. Роботи виконані в
повному обсязі на суму 137,1 тис. грн., в тому числі значну суму коштів в реалізацію даного проєкту вклали
мешканці вулиці – 46,4 тис. грн.
У грудні 2019 року виконані роботи з нового будівництва водогону до житлового будинку по вул.
Гоголя,84, куди витрачено коштів міського бюджету в сумі 275,0 тис. грн.
Енергоефективні заходи
У 2019 році в межах реалізації проєкту Європейського Союзу «Модернізація виробництва, постачання та
споживання теплового району в м. Миргород» «Могедіко» виготовлена проєктно-кошторисна документація
та пройдена експертиза проєкту по об’єкту «Реконструкція котельні по вул. Прорізній,4а та теплових мереж
шляхом об’єднання в один тепловий район в м. Миргород Полтавської області». По даному проєкту
передбачено фінансування з двох джерел: грантові кошти та кошти міського бюджету. За проєктні роботи
оплата здійснювалася з двох джерел: грантові кошти в сумі 59,832 тис. грн.; кошти міського бюджету –
444, 0472 грн. В даний час проводиться процедура відкритих торгів на закупівлю робіт по вищезазначеному
об’єкту. Кошторисна вартість об’єкту становить 14 401,412 тис. грн.

У рамках реалізації цього ж проєкту виготовлена проєктно-кошторисна документація по об’єкту
«Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №10 «Веселка» комбінованого типу по пров.
Тупий в м. Миргород Полтавської області». Проєкт пройшов експертизу, йде підготовка до проведення
відкритих торгів по закупівлі робіт.
Охорона здоров’я
У 2019 році була введена в експлуатацію амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги в
мікрорайоні «Мінзаводський». Із виділених міською радою коштів в сумі 995,0 тис. грн. було освоєно 940,0
тис. грн. (55,0 тис. грн. бюджетних коштів було зекономлено). Об’єкт був введений в експлуатацію в травні
місяці поточного року.

Завершуються роботи на амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги в мікрорайоні «Почапці». На
даний об’єкт виділені кошти з міського бюджету в сумі 1500,0 тис. грн. До кінця року амбулаторію
планується ввести в експлуатацію.

Фізична культура і спорт
У 2019 році проводилися роботи з реконструкції стадіону «Старт»: це перехідний об’єкт з 2018 року реконструкція частини приміщень стадіону «Старт» по вул. Гоголя,175: роботи завершені в квітні поточного
року та введені в експлуатацію в травні 2019 року. Сума виконаних робіт становить 111,4 тис. грн. По
іншому об’єкту: реконструкція південної трибуни стадіону виконано обстеження трибун та виготовлений
звіт. Нині виготовляється проєктно-кошторисна документація по об’єкту.
Соціальна сфера
У 2019 році виготовлені ПКД та пройдені експертизи проєктів по двох об’єктах, які плануються до
реалізації за кошти Європейського інвестиційного банку в рамках реалізації Надзвичайної кредитної
програми України (НКПУ) та міського бюджету: «Реконструкція центру естетичного виховання за адресою:
вул. Грекова,5 в м. Миргород Полтавська обл.» (кошторисна вартість 27 278,769 тис. грн.) та «Реконструкція
старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя,173/2 в м Миргород Полтавської області»
(кошторисна вартість 26 283,470 тис. грн.). По одному з них оголошені відкриті торги - по школі №1. Після
розгляду тендерних пропозицій та визначення переможця з переможцем буде підготовлений договір та
наданий на погодження в Європейський інвестиційний банк. Після отримання резолюції від банку «без
заперечень» буде остаточно укладений договір та оплачені кошти попередньої оплати на виконання робіт.
Також буде оголошений конкурс на визначення виконавця з технічного нагляду за об’єктом. Та ж сама
процедура планується і по іншому об’єкту, який планується до реалізації через НКПУ.
У 2019 році відкоригований кошторис та пройдена експертиза проєкту «Нове будівництво центральної
сцени за адресою: вул. Гоголя,153-В в м. Миргород Полтавської області». Початок реалізації проєкту
планується в 2020 році. Кошторисна вартість проєкту становить 7 438,907 тис. грн.
Також в 2019 році виділені кошти з міського бюджету на об’єкт «Реконструкція нежитлового приміщення
з встановленням газового котла по вул. Гоголя,92 в м. Миргород Полтавської області», куди заплановані
кошти в сумі 50,0 тис. грн. За виділені кошти планується виготовити проєктно-кошторисну документацію та
пройти відповідні експертизи.
Освіта
Сучасна мережа закладів освіти, підпорядкованих відділу освіти, за останній рік залишилася незмінною: 7
закладів загальної середньої освіти, 6 закладів дошкільної освіти, 4 заклади позашкільної освіти, Інклюзивноресурсний центр. У ЗЗСО міста навчається 4022 дітей, працює 22 групи продовженого дня для учнів
початкової школи.
Створено умови для здобуття освіти за альтернативними формами. Так, у 2019-2020 навчальному році
індивідуальною формою навчання охоплено 18 учнів, екстернатною – 5.
У цьому навчальному році працює 8 інклюзивних класів для 19 дітей з особливими освітніми потребами.
У трьох класах гімназії імені Т. Г.Шевченка діти навчалися за програмою Всеукраїнського науковопедагогічного проєкту «Інтелект України». Два класи у ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного та один клас у СШ №5
працюють за експериментальною освітньою програмою «На крилах успіху».
Упродовж минулого року було проведено низку обласних заходів:
науково-методичний семінар спільно з Інститутом педагогіки НАПН України та ПОІППО імені
М.В.Остроградського «Науково-методичне забезпечення навчання економіки та географічних курсів в
закладах загальної середньої освіти», семінар-тренінг «Самооцінювання якості діяльності школи» та
«Літературний місток пам’яті Панаса Мирного: краєзнавчий аспект», обмін досвідом із колегами з
Лубенського району та Сумщини.

.
Переможцями міського етапу конкурсу «Учитель року – 2019» стали: Голуб С.І., учитель початкових
класів ЗОШ №3, – у номінації «Вчитель інклюзивного класу» та Коморна В.В., учитель основ здоров’я ЗОШ
№3, – у номінації «Основи здоров’я».

У І (шкільному) етапі Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін взяли участь 2934 учні. У II етапі
відповідно 699 учнів, переможцями стали 242 учні. У ІІІ (обласному) етапі 52 учні вибороли загальну
кількість перемог – 22. У ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури у м. Київ учениця
10 класу СШ І-ІІІ ст. №5 Вербицька Марія здобула І місце. Також Марія стала президентським стипендіатом.
У міському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України взяли участь 28
учнів. Призерами другого (обласного) етапу є 4 учні-члени МАН.

У закладах дошкільної освіти станом на 01.01.2019 р виховується 1336 дітей, що становить 95% від
загальної кількості малят віком від 3 до 6 років. У НВК «Гелікон» працює три інклюзивних групи для дітей
дошкільного віку.
У садочках міста функціонуватимуть 2 групи спеціального призначення для дітей із затримкою
психічного розвитку (ДНЗ №10 «Веселка») та 2 групи спеціального призначення для дітей з порушенням
зору (ДНЗ №2 «Оленка»).
У закладах позашкільної освіти працює 94 гуртки, їх відвідує 1771 дитина, що становить 45% від кількості
учнів.
Відповідно до Концепції «Нової української школи» цього року 63 педагоги нашого міста, які
навчатимуть учнів початкових класів пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Реформа передбачає зміну освітнього середовища, придбання нових мультимедійних засобів навчання,
оновлення шкільного обладнання та меблів. Тому на 2019 рік для забезпечення учнів 1-х класів була виділена
державна освітня субвенція загальним обсягом 668, 697 тис. грн., з обласного бюджету 200,0 тис. грн., з
місцевого бюджету 1524,350 тис. грн. Всього для забезпечення якісної сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» виділено 2393,047 тис. грн. (Для порівняння: в минулому році ця
сума становила 1660,213 тис. грн.). Всі першокласники безкоштовно отримали набори LEGO.
Цього року на придбання у заклади освіти міста 16 персональних комп’ютерів надійшли кошти державної
субвенції в сумі 144 тис грн. за умови співфінансування з міського бюджету 96 тис. грн. (40%).
Для придбання послуг із доступу закладів загальної середньої освіти до якісного швидкісного інтернету з
державної субвенції надійшли кошти в розмірі 413 492 грн., кошти освоєні в повному обсязі.
За рахунок обласного бюджету:
1. у ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 встановлено спортивний майданчик (194 678 тис.грн. ) та придбано телевізор (15
тис.грн.).
2. придбано сільськогосподарський інвентар для ЦЕНТУМу ( 50 тис. грн.).
3. виділені кошти на придбання обладнання у зал ЛФК Інклюзивно-ресурсного центру загальною ( 100
тис. грн.).
4. Придбано ролети та штори в актову залу ЗОШ № 9 ім.І.А Зубковського (45 тис.грн).
5. Телевізор, комп’ютерну техніку та меблі для гуртківців Станції юних туристів 56,6 тис.грн.
У 2018 році Миргород став переможцем конкурсу проєктів від Полтавської обласної ради та отримав
гранд на впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту. Проєкт реалізований у три етапи:
запровадження електронних щоденників, нанесення на Гугл-карту фотографій та встановлення відеокамер.
Місто отримало 600 тис. грн. з обласного бюджету, і така ж сума була виділена з міського бюджету. У двох
закладах міста – ЗОШ №3 та №7 – уже встановлено програмне забезпечення інформаційної системи «Моя
Школа», придбано 22 персональних комп’ютери. З 1 вересня миргородські вчителі, учні, батьки працюють в
цій системі. У 13 закладах освіти встановлено 31 камеру відеоспостереження. Фінансування цієї частини
проєкту становить 1 001 955,0 грн.

Серед переможців конкурсу громадського бюджету такі проєкти: "Комбінований баскетбольний та
волейбольний майданчик"(СШ №5) вартістю 1 466 тис.грн. – на стадії реалізації (виконано об’єм робіт на
загальну суму 772 тис. грн.). "Поповнення книжкових фондів шкільних бібліотек" (71500 грн.), "Малі
архітектурні форми для майданчиків ДНЗ№10" (57950 грн.), "Дитячий майданчик НВК Гелікон" (99409 грн.).

За Програмою "Місто активних громадян" 2019 року перемогли 2 проєкти ЗОШ І – ІІІ ст. № 1 ім. Панаса
Мирного: «Ресурсна кімната для дітей та дорослих» ( 16870 грн. – міський бюджет, 3000тис. – кошти
ініціативної групи); «Простір освітніх можливостей. «Relaxing hall» (кошти міського бюджету – 20 тис. грн.,
кошти ініціативної групи – 6 тис. 657 грн.).
Пріоритетними у виховній роботі в закладах освіти міста є національно-патріотичне виховання та
виховання активної життєвої позиції учнівської молоді. Серед перемог обласного, всеукраїнського рівнів
слід відзначити найяскравіші:
рій «Січовики» ЗОШ № 1 Панаса Мирного – переможець міського етапу – посів 2 місце у в обласному
етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура");
Сергєєва Валерія, учениця ЗОШ № 1 Панаса Мирного – І місце у Всеукраїнському конкурсі літературної
творчості «Стань письменником!»;
учні СШ № 5 посіли І місце в англомовному треку обласних змагань інтелектуальної гри «Дебати-2019»;
команда «Соколята» СШ № 5 – традиційні переможці обласної військово-патріотичної гри
«Петлюрівський вишкіл»;
Екологічний театр «Краплинка» ЗОШ І – ІІІ ст. № 9 імені І.А.Зубковського - призер обласного конкурсу
екологічних агітбригад та екологічних театрів.

Переможцями міської Спартакіади школярів вдруге стала команда СШ №5.
Делегація дітей ЗОШ № 9 ім.І.А.Зубковського побувала із візитом в місті – побратимі Горна Оряховиця
(Болгарія). Проїзд дітей оплачено з коштів міського бюджету 940, 2 тис. грн.).
У рамках Програми реалізації Концепції допризовної підготовки і військово - патріотичного виховання
молоді м. Миргород на 2016 – 2020 роки для обладнання навчальних кабінетів з предмета «Захист Вітчизни»
та проведення міського та обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» - («Джура») використано кошти в сумі 136 тис.232 грн.
У гімназію ім. Т.Г. Шевченка придбано стрілецький тренажер (електронний тир) .
Харчування
У закладах загальної середньої освіти гарячим харчуванням охоплено 100% учнів 1 – 4 класів та 59% учнів
5 – 11 класів. Вартість харчування із розрахунку на 1 день складає:
- 12 грн. 00 коп. для учнів 1 – 4 класів – сніданок (бюджетні кошти);
- 13грн. 80 коп. для учнів 5 – 11 класів – сніданок (батьківські кошти; діти пільгових категорій – бюджетні
кошти);
- 13 грн. 20 коп. для харчування учнів у групах продовженого дня (батьківські кошти; згідно з рішенням
педради – бюджетні кошти);
- у групах раннього віку – 22 грн. 20 коп.,
- групах дошкільного віку – 33 грн. 60 коп.
Плата батьків за харчування дитини складає 60% від загальної вартості харчування дитини в день. За
кошти міського бюджету організовано харчування дітей пільгових категорій. У 2019 році на харчування
кошторисом передбачено 6 103 840 грн.
Оздоровлення
Цього року в Миргороді в 13 таборах із денним перебуванням відпочили 1126 дітей. Вартість харчування
в таборах складала 27 грн. на добу, із яких 10 грн. – бюджетні кошти. Звільнені від оплати за харчування в
таборах були 303 дитини пільгових категорій. На оплату харчування пільговиків та дотацію іншим дітям
використано 176 293 грн. коштів міського бюджету.

61 дитина пільгових категорій оздоровилася у позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
Полтавської, Херсонської, Запорізької та Тернопільської областей, Українському дитячому центрі «Молода
гвардія» та Міжнародному дитячому центрі «Артек».
У 2019 році за системою співфінансування оздоровилися 191 дитина. На здешевлення путівок з обласного
та міського бюджету профінансовано 774 тис. 314 грн. В обласному дитячо-юнацькому оздоровчому таборі
«Еколог» Зіньківського району оздоровлено 45 дітей.
У навчально-оздоровчому комплексі «Ерудит» Кременчуцького району пройшли навчання та
оздоровились 40 учнів 8-11 класів.
Фінансування
Згідно з кошторисом, у 2019 році фінансування галузі становить 124 625 849 грн. Із них 102 699 239 грн. –
виплати заробітної плати, 9 992 810 грн. – плата за спожиті енергоносії. Виплата заробітної плати,
відпускних та допомога на оздоровлення здійснюється вчасно у повному обсязі, заборгованості за спожиті
енергоносії немає.
На підвіз дітей із віддалених мікрорайонів до центральних шкіл міста з міського бюджету на 2019 рік
використано 439тис. 965 грн. Підвіз дітей здійснюється як і минулого року, за чотирма маршрутами.
Кожного року надається одноразова допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, після досягнення ними 18-річного віку. У 2019 році таку допомогу отримали 3 особи на загальну
суму 5430 грн.
Кадри
Заклади освіти повною мірою забезпечені кваліфікованими кадрами. Станом на 1 вересня маємо 853
працівники. З них - 538 педагогів (323 – у закладах загальної середньої освіти, 138 – у дошкільних, 77 – у
позашкільних закладах).
Капітальні, поточні ремонти, придбання
У закладах освіти в цьому році реалізуються проєкти з капітального ремонту та реконструкції приміщень.
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Панаса Мирного – збудований пандус (загальна вартість 106 тис. грн.). На
облаштування пожежної сигналізації та обробіток дерев’яних конструкцій з міського бюджету
профінансовано 416. 156 тис. грн. Придбано два холодильники (83 798грн.)

У спеціалізованій школі № 5 завершено роботи з капітального ремонту запасних виходів та частини
приміщень харчоблоку (130 тис. грн.). Проведені роботи із заміни віконних та дверних блоків на
термозберігаючі (загальна вартість проєкту 814,635 тис грн.,: 700 тис. грн. кошти обласного бюджету, решта
- кошти міського бюджету).

Капітальні ремонти частини покрівлі проведено у гімназії ім. Т.Г. Шевченка (загальна вартість проєкту
538,854 тис грн., ). У закладі за кошти міського бюджету проведено поточні ремонти стелі та освітлення на
загальну суму 51954,00 грн. За сприяння народного депутата України О.І. Кулініча на баскетбольному
майданчику на подвір’ї встановлена стаціонарна стійка зі щитом та кільцем, оснащена системою
регулювання висоти.

У ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І. А. Зубковського проведено капітальний ремонт частини даху (380 тис. грн.).
Виконано поточний ремонт огорожі спортивного майданчика зі штучним покриттям (904,137 тис. грн.).

У НВК « Гелікон» проведено капітальний ремонт частини приміщень харчоблоку (430 тис. грн.). Створено
сенсорну кімнату для учнів та вихованців, що перебувають на інклюзивному навчанні (позабюджетні кошти).

Проведено капітальний ремонт частини приміщень для повноцінної роботи Інклюзивно-ресурсного
центру. Загальна вартість проєкту 969,348 тис.грн.

Проведено заміну частини вікон на енергозберігаючі в ДНЗ №2 «Оленка» (300 тис. грн.) та ЗДО № 11
«Теремок» (200 тис. грн.). У ДНЗ №2 зроблено поточний ремонт покрівлі (3 370 грн.) та поточний ремонт
тепломережі. У ДНЗ № 11 «Теремок» придбано електросковороду (23,5 тис.грн.)

У ДНЗ № 5 «Сонечко» проведено капітальний ремонт системи електропостачання. (163,109 тис.грн).
Замінено та встановлено прилад обліку газу ( 26,0 тис. грн. ), проведено поточний ремонт ввідно-облікового
пристрою та кабельного вводу в ДНЗ №5 на суму 23199,60 грн.
У ДНЗ № 12 «Світлячок» виконано поточний ремонт підлоги та системи опалення, використано 68 340
грн.

Всього на проведення капітальних ремонтів закладів освіти у 2019р. виділено 5млн.214тис.грн. (міський
бюджет 4 млн.414 тис. грн, ,обласний бюджет 800 тис. грн. )
Два проєкти: "Реконструкція Центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород
Полтавська обл." та "Реконструкція старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вулиці Гоголя, 173/2 в м.
Миргород Полтавської області"– були відібрані для фінансування в рамках Надзвичайної кредитної програми
для відновлення України, планується реалізувати протягом 2019-2021 років. Загальна вартість Проєкту по
реконструкції ЦЕВ становить 27901,517 тис. грн., із них 19429, 359 – державні кошти, 8 472,158 – кошти
місцевого бюджету. Загальна кошторисна вартість реконструкції Школи мистецтв становить 26283,470 тис.
грн. Із них 21902,892 тис. грн. надійдуть від НКПВУ, а решта буде сплачена з міського бюджету.

Самоорганізація населення
Протягом звітного року у складі 7 рад мікрорайонів здійснювали свою діяльність 255 вуличних та
будинкових комітетів, 26 ОСББ.
Для здійснення своїх повноважень всі ради мікрорайонів забезпечені приміщеннями, комп'ютерною
технікою.
Відповідно до Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста, з метою
налагодження двостороннього зв'язку та тісної співпраці із владою, вдосконалення роботи рад мікрорайонів,
із міського бюджету у 2019 році виділено 335 тис.грн. Ці кошти були використані:
- на оплату комунальних послуг, оплату за телефонний зв'язок, за Інтернет;
- на масові заходи за поданням рад мікрорайонів;
- на привітання жінок - голів вуличних та будинкових комітетів, голів ОСББ з Міжнародним жіночим
днем;
- на привітання ювілярів - голів вуличних та будинкових комітетів, голів ОСББ;
- на вшанування ветеранів, які проживають на території рад мікрорайонів, з нагоди Дня Перемоги;
- на розважальні заходи до Міжнародного дня захисту дітей у мікрорайонах;
- на святкові заходи до Дня міста;
- на придбання подарункових наборів головам вуличних та будинкових комітетів, головам ОСББ для
привітань із Днем місцевого самоврядування;

- на подарунки для дітей під час проведення новорічних ранків у мікрорайонах.
Протягом 2019 року всі мікрорайони брали активну участь у проведенні масових заходів. Вже
традиційними проведення толок у рамках місячника благоустрою і озеленення, конкурсу найкращого
благоустрою у номінаціях: «Кращий багатоповерховий будинок», «Кращий під'їзд», «Кращий балкон»,
«Кращий двір багатоквартирного будинку», «Кращий благоустрій приватної садиби», «Краща вулиця у
приватному секторі», «Краща клумба».

На 7 номінацій було подано 24 заявки. 15 переможців (перших місць - 5, других – 5, третіх - 5 ) отримали
сертифікати на придбання матеріалів на благоустрій своїх територій, які були вручені в рамках святкування
Дня міста.
В рамках святкування Дня міста мікрорайони презентували виставку робіт народних умільців, конкурс
вареників, та підготували фотозону в народному стилі, яка зайняла друге місце у загальноміському конкурсі.

Питання благоустрою нашого міста – важлива складова роботи рад мікрорайонів. Секретарями рад
мікрорайонів у тісній співпраці з Інспекцією з благоустрою ВЖКГ проводилися регулярні рейди вулицями
мікрорайону з метою роз’яснень правил благоустрою. Виявлялися несанкціоновані звалища, не вивезене
громадянами обрізане гілля, будівельне сміття біля приватних садиб, несвоєчасне косіння прилеглих
територій. Здійснювалися заходи щодо боротьби з амброзією. Зазначені питання вирішувались шляхом усних
зауважень, письмових листів-попереджень.

Ради мікрорайону долучалися до заходів, пов'язаних із забезпечення життєдіяльності міста: проводили
роз’яснювальна робота серед призовників та їх батьків щодо призову на строкову військову службу;
надавали допомогу ветеринарній службі у вакцинації домашніх тварин; управлінню соціального захисту
населення по роз'ясненню жителям змін в законодавстві щодо надання субсидій тощо.
У грудні в рамках виїзних особистих прийомів міського голови в радах мікрорайонів пройшли зустрічі з
керівництвом рад мікрорайонів, депутатами, де були обговорені всі проблемні питання (ремонт доріг,
покрівель, реконструкція вуличного освітлення тощо) та визначені першочергові, які будуть запропоновані
депутатам для включення до плану робіт на 2020 рік.

Слід відзначити тісну співпрацю рад мікрорайонів, комунальних служб та депутатів у вирішенні питань
благоустрою, проведенні заходів в рамках місячника благоустрою та озеленення, у плануванні робіт по
ремонту доріг, реконструкції вуличного освітлення, у проведенні масових заходів. Впевнений, що подальша
діяльність рад мікрорайонів і в подальшому сприятиме участі громади в житті міста.
Молодіжна політика. Спорт
На проведення загальноміських фізкультурно-спортивних заходів у 2019 році було виділено 443 тис. грн. з
міського бюджету, в тому числі, 66 тис. грн. на заходи Миргородського міського центру фізичного здоров’я
населення "Спорт для всіх". Впродовж року проведено понад 50 спортивних та фізкультуро-оздоровчих
заходів, якими охоплено понад 10 тис. осіб.
З метою стимулювання обдарованої молоді та відзначення юнаків і дівчат, які досягли значних успіхів у
спорті, за 2019 рік відділом молоді і спорту виплачено грошові нагороди 11 спортсменам з неолімпійських
видів спорту (тайський бокс) та 5 – з олімпійських видів спорту (бокс, греко-римська боротьба) на загальну
суму 126 700 грн.
З метою підтримки діяльності громадських організацій спортивного спрямування, міської радою прийнято
рішення про передачу в оренду частини підтрибунних приміщень стадіону "Старт" громадській організації
"Клуб єдиноборств "Дракон" та міському філіалу "Полтавської обласної федерації кіокушин карате".
Для популяризації спорту серед працюючого населення, проведено традиційну Спартакіаду трудових
колективів міста з 12 видів спорту в яких прийняли участь 10 колективів, що становить 415 учасників, з них 81 жінка.
На базі дитячо-юнацької спортивної школи в 2018-2019 навч. році займалося 445 вихованців, а з нового
навчального року ця цифра зросла до 510 вихованців. За рішенням міської ради в 2019 році відкрито
відділення з настільного тенісу та плавання. На разі активно працюють 8 відділень: баскетбол, бокс, грекоримська, волейбол, легка атлетика, футбол, шахи, настільний теніс, заняття на яких проводять 11 тренерів.
Планові загальні видатки на функціонування ДЮСШ в 2019 році становлять 5 768 тис. грн.

Цьогоріч за рахунок виділених міською радою коштів на суму понад 800 тис. грн. вдалося відремонтувати
покрівлю, роздягальні та частину коридорних приміщень ДЮСШ, здійснити капітальний ремонт внутрішніх
силових та слабкострумових систем в частині підтрибунних приміщень стадіону, відновити пошкодженні
сидіння на центральній трибуні. До кінця року планується встановлення відеоспостереження та території
спортивної школи та стадіону.
Діяльність у сфері сприяння соціальному становленню та розвитку молоді протягом 2019 року
здійснювалась в рамках Міської програми з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2019 рік. Фінансове забезпечення програми з міського
бюджету в 2019 році становило 18 655 грн. В рамках програми з метою розвитку та підтримки молоді міста
організовано наступні заходи: конкурс «Молоді літератори Миргорода», заходи з нагоди Міжнародного Дня
матері та Міжнародного Дня сім’ї, заходи присвячені Дню захисту дітей та Дню молоді, проведення
загальнонаціональної акції «16 днів проти насильства».

Окрім цього, в рамках міської програми "Місто активних громадян", відділом отримано додаткові кошти в
розмірі 32 895 грн. для реалізації ініціатив, спрямованих на розвиток неформальної освіти для молоді,
популяризацію волонтерства та організації культурного дозвілля.
Створено та постійно уточнюється єдиний облік (паспортизація) багатодітних сімей міста. На сьогодні в
місті зареєстровано 196 багатодітних сімей, де проживає 647 дітей. Проводиться робота щодо оформлення

документів та подання на розгляд сесії міської ради питання про порушення клопотання про присвоєння
почесного звання «Мати – героїня», на даний час в м. Миргороді 27 жінкам Указом Президента України
присвоєно почесне звання «Мати – героїня». Одне клопотання щодо присвоєння почесного звання
знаходиться на розгляді.
Культура
Галузь «культура» в місті – це 2 заклади клубного типу, 4 бібліотеки, 2 музеї, дитяча музична школа ім.
А.П.Коломійця.
У звітному періоді ми завершили дворічний капітальний ремонт дитячої музичної школи
ім.А.П.Коломійця, у ході якого виконані значні заходи з енергозбереження: замінені вікна і двері, замінена
система опалення. Протягом 2019 року виконані роботи на суму 710,3 тис. грн.

До 50-річчя літературно-меморіального музею Давида Гурамішвілі виконаний поточний ремонт фасаду та
експозиційних кімнат на суму 95,5 тис. грн., поточний ремонт частини покрівлі міської публічної бібліотеки
для дорослих ім.Д.Гурамішвілі. У лютому перший концерт відбувся в оновленій концертній залі центру
культури та дозвілля.
Потребує капітального ремонту покрівля ЦКД – будівлі, в якій розташовані відділ спортивної школи, рада
мікрорайону «Личанка» і центр культури та дозвілля. За рахунок економії коштів по капремонту ДМШ
виготовлено проєктно-кошторисну документацію на майбутній ремонт покрівлі.
Наприкінці року визнаний аварійним та закритим для експлуатації міський будинок культури. Будівля
стара, тричі добудована і де-юре належить гренажному заводу, тож вкладати кошти міського бюджету у її

капітальний ремонт ми не мали змоги. Сьогодні творчі колективи будинку культури тимчасово проводять
роботу в приміщеннях інших закладів культури. І завданням влади на наступні роки вважаю будівництво
закладу культури в мікрорайоні «Почапці».
Робота відділу культури міської ради у 2019 році проводилась відповідно до річного плану роботи та
Програми культурно-мистецького розвитку на 2019 рік. Проведено 110 масових заходів: концерти,
фестивалі, урочистості до державних свят та пам’ятних дат, дитячі розважальні заходи. У поточному році
продовжена активна співпраця закладів культури і рад мікрорайонів нашого міста, що позначилось на
великій кількості концертів та масових заходів у різних куточках Миргорода. 33 масових заходів проведено
для жителів віддалених районів, у тому числі дитячі новорічні ранки та розважальні заходи з нагоди Дня
захисту дітей, свята мікрорайонів, вулиць, будинків та ОСББ. Триває спільна робота закладів культури із
центром зайнятості, університетом третього віку.

Виконання Програми становить 493,8 тис. грн., з них на загальноміські заходи - 368,3 тис.грн.
Протягом 2019 року проведено 8 фестивалів, зокрема: XXII обласний фестиваль дитячої творчості
«Миргородський квітограй», VII фестиваль гітарного мистецтва «МирГрад 2019», який у цьому році отримав
статус обласного відкритого фестивалю, VII міський фестиваль образотворчого мистецтва «Малюємо
музику», VI всеукраїнський ковальський фестиваль ножових майстрів, присвячений пам’яті загиблих у зоні
АТО українських майстрів-ковалів, V Міжнародний музичний фестиваль виконавської майстерності «В
гостях у Гоголя», регіональний фестиваль поезії «Гурамішвілі запрошує», та наймасштабніші події - X
фестиваль грузинської культури в Україні у рамках святкування 50-річчя літературно-меморіального музею
Давида Гурамішвілі та мультикультурний фестиваль національних культур «Місто миру збирає друзів» у
рамках святкування Дня міста.

До фестивалів можна віднести і вже традиційний музичний марафон, який проводить ДМШ
ім.А.П.Коломійця. Протягом 5 годин поспіль просто неба учні та викладачі школи радували співом та грою
на музичних інструментах глядачів, слухачів і навіть перехожих миргородців. Під час марафону відбувся
щорічний фестиваль «Малюємо музику».
Творчі колективи міста взяли участь в обласному святі духової музики та марш-параді духових оркестрів
(м.Полтава), обласному фестивалі-огляді фольклорних колективів «Чиста криниця» (під час фестивалю
«Гелон-фест», с.Більськ Котелевського р-ну), обласному фестивалі-конкурсі «Осіннє золото» (м.Пирятин),
обласному фестивалі дитячої творчості «Миргородський квітограй» (м.Миргород), обласному фестиваліконкурсі «Козацька слава» (с.Попівка Миргородського р-ну), всеукраїнському конкурсі «Зірковий час»
(м.Полтава), міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «New festival of arts», всеукраїнському конкурсі
«Миргородські фестини». Народний ансамбль народної музики та пісні «Миргородський сувенір» взяв
участь у міжнародному проєкті – святі у місті-побратимі Горна Оряховиця (Болгарія). Для забезпечення
участі творчих колективів у конкурсах різних рівнів використано 51000 грн. відповідно до Програми.
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. За кошти місцевого бюджету у 2019 році
на періодичні видання було виділено 33694 грн. 81 коп., виписано 106 назв періодичних видань. Бібліотечні
фонди поповнилися на 803 книги, серед яких 257 подаровано читачами, 127 придбано за кошти спецфондів
бібліотек. При бібліотеці для дорослих працює інтернет-центр та клуби за інтересами «Поезія - це музика
душі», «Legeartis», «Красою душу звеселю».
Два 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. Активну творчу діяльність в місті веде літературне об’єднання «ДієСлово», яке працює при музеї
Давида Гурамішвілі. Члени об’єднання влаштовують творчі вечори, мистецькі акції в установах та

організаціях міста, беруть активну участь у культурному житті. Члени об’єднання кожного року видають
літературний альманах «Миргородські обрії» - збірку своїх творів. У 2019 році при музеї запрацювало ще
одне творче об’єднання Клуб «Жіночий день».
У квітні краєзнавчий музей провів масштабний проєкт на відзначення 100-річчя антибільшовицького
повстання під проводом С.Дубчака, у рамках якого відбулись презентація музейного буклету та книги
краєзнавця-дослідника, заслуженого працівника культури Людмили Розсохи.

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».
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.
У дитячій музичній школі ім. А.П.Коломійця навчається 300 учнів музичного відділення та 60 – у класі
образотворчого мистецтва. При музичній школі функціонує 17 учнівських колективів, 9 викладацьких
колективів, серед яких народний колектив «Оркестр народних інструментів». Протягом 2019 року в школі
відбувалося багато концертів, фестивалів, конкурсів, які піднімають рівень виконавської майстерності учнів
та слугують розвитку культури в місті.
У 2018-2019 навчальному році вихованці дитячої музичної школи ім.А.П.Коломійця взяли участь у 10
обласних, 15 Всеукраїнських, 7 Міжнародних конкурсах та отримали 113 переможних відзнак. Для
відзначення учнів – переможців конкурсів використано 74500 грн. відповідно до Програми.

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.
У 2019 році 14-15 вересня на святкових заходах до Дня міста перебували делагації міст-побратимів:
Згожелець (Польща), Горна Оряховиця (Болгарія), Анікщяй (Литва), Єкабпілс (Латвія), Смолевичі (Білорусь).
У рамках співпраці між містами-побратимами Миргородом та Горною Оряховицею ансамбль народної
музики і пісні “Миргородський сувенір” взяв участь у гастрономічному фестивалі “Свято суджука”.

У рамках міжнародного співробітництва вихованці дитячо-юнацької спортивної школи взяли участь:
- з 24 травня по 02 червня 2019 року у Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби у містіпобратимі Анікщяй (Литовська Республіка) в складі 6 чоловік (5 спортсменів та 1 тренер). Використано
коштів на поїздку 22,1 тис. гривень;
- з 07 по 13 серпня 2019 року у Міжнародному футбольному турнірі "Maardu Cup 2019" у містіпобратимі Маарду (Естонська Республіка) в складі 16 чоловік (14 спортсменів та 2 тренери). На поїздку
використано 46,6 тис. гривень.

Також з 13 по 15 вересня 2019 року у ХІХ Традиційному відкритому Всеукраїнському турнірі з грекоримської боротьби серед юнаків пам’яті першовідкривача Миргородського родовища мінеральних вод та
засновника курорту «Миргород» І.А. Зубковського взяла участь команда з міста-побратима Анікщяй
(Литовська Республіка) у складі 5 чоловік (4 спортсмени та 1 тренер).

