
Звіт міського голови про роботу міської ради та її виконавчих органів за 2020 рік 

 

1. Місцеве самоврядування: робота міської ради, виконавчого комітету.  

2. Взаємодія з громадськістю, відкритість влади. 

3. Самоорганізація населення.  

4. Бюджет міста. 

5. Адміністративні послуги. 

6. Економічний розвиток. 

7. Інвестиційна та проєктна діяльність. 

8. Реалізація політики у сфері соціального захисту. 

9. Охорона здоров'я. 

10. Житлово-комунальна галузь. 

11. Дорожньо-мостове господарство 

12. Гуманітарна сфера. 

13. Підтримка спортивної галузі. Молодіжна політика.  

14. Культура. 

 



Робота міської ради у 2020 році здійснювалася відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування", Регламенту роботи Миргородської міської ради та плану роботи міської ради на 2020 рік. 

Керуючись ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада згідно з планом роботи 

у 2020 році провела 11 сесійних засідань (7 засідань 7-ї каденції та 4 засідання 8-ї каденції). Всього міська рада 

за 2020 рік ухвалила 316 рішень (в минулому 343), з них 1 рішення про депутатський запит.  

 

 
 

Серед значимих для громади рішень такі: Про затвердження Статуту територіальної громади міста 

Миргорода в новій редакції; Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Миргорода 

цілісного майнового комплексу Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Миргородтеплоенерго» та затвердження Статуту в новій редакції; Про приєднання до ініціативи ЮНІСЕФ 

«Громада, дружня до дітей та молоді»; Про присвоєння Миргородському краєзнавчому музею імені Опанаса 

Сластьона та затвердження Статуту закладу; Про реорганізацію Біликівської, Вовнянської, Гаркушинської, 

Дібрівської, Зубівської, Кибинської, Петрівцівської, Слобідської, Хомутецької, Шахворостівської, 

Ярмаківської сільських рад шляхом приєднання до Миргородської міської ради; Про бюджет Миргородської 

міської територіальної громади на 2021 рік (8 скликання); Про затвердження плану реалізації стратегічних 

напрямків економічного та соціального розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 - 2023 

роки (8 скликання). 

 



 
 

Регуляторні акти, прийняті Миргородською міською радою та її виконавчим комітетом, проходять 

комісійну перевірку на відповідність 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. У 2020 році було прийнято 

5 рішень регуляторного характеру: 

1. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку; 

2. Про затвердження Положення про єдиний податок та встановлення ставок єдиного податку; 

3. Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

4. Про затвердження Положення про туристичний збір в м. Миргород; 

5. Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. 

Миргорода. 

Конструктивно працювали постійні депутатські комісії сьомого і восьмого скликання. Всього проведено 56 

засідань комісій (41 -7 каденція, 15 комісій - 8 каденція). 

 

 



 

У 2020 році виконавчий комітет здійснював свою діяльність відповідно до ст. 52 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" та плану роботи виконавчого комітету на 2020 рік", затвердженого 

рішенням виконавчого комітету від 13 грудня 2019 року № 484. Планування здійснювалося згідно з 

Регламентом виконавчого комітету, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 16 березня 

2016 року № 210. 

 

 
 

Виконавчим комітетом міської ради у 2020 році проведено 12 засідань (у 2019 – 12), на яких прийнято 390 

рішень (за 2019 – 508). Серед питань, що були включені до плану роботи виконавчого комітету на 2020 рік, 

були розглянуті наступні: 

 

1.  Про підсумки роботи управління архітектури та державного архітектурно-

будівельного контролю міської ради за 2019 рік 

2.  Про підсумки роботи відділу "Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету міської ради" за 2019 рік 

3.  Про підсумки виконання міського бюджету за  

2019 рік 

4.  Про стан роботи та фінансово-господарську діяльність комунального 

підприємства "Спецкомунтранс" за 2019 рік 

5.  Про стан роботи та фінансово-господарську діяльність Миргородського 

комунального житлово-експлуатаційного управління за 2019 рік 

6.  Про результати роботи відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту міської ради за 2019 рік 

7.  Про підсумки роботи служби у справах дітей міської ради за 2019 рік 

8.  Про результати роботи Інспекції з благоустрою м. Миргорода відділу житлово-

комунального господарства міської ради за 2019 рік 

9.  Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2020 року 

10.  Про стан ефективності використання комунального майна міста 

11.  Про стан роботи з надання соціальних послуг населенню міста 

12.  Про стан роботи рад мікрорайонів міста Миргорода 

13.  Про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року 



14.  Про стан підготовки закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної 

освіти до нового 2020-2021 навчального року 

15.  Про підготовку служб міського господарства до роботи в умовах осінньо-

зимового періоду 2020-2021 років 

16.  Про результати проведення опалювального періоду 2019 – 2020 років та 

підготовку ОКВПТГ "Миргородтеплоенерго" до опалювального періоду 2020 – 

2021 років 

17.  Про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року 

18.  Про проєкт плану реалізації стратегічних напрямків економічного та соціального 

розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки 

19.  Про проєкт бюджету Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік 

20.  Про підсумки виконання плану роботи виконавчого комітету у 2020 році та план 

роботи на 2021 рік 

 

Додатково були включені до плану та розглянуті на засіданнях виконавчого комітету наступні питання: 

− про введення запобіжних заходів протидії поширенню коронавірусу у місті Миргороді; 

−  про стан роботи та фінансово–господарську діяльність комунального підприємства 

"Миргородводоканал" Миргородської міської ради. 

У результаті розгляду питань річного плану виконкому на 2020 рік прийнято 22 рішення. 

 

 
 

У зв'язку з введенням карантинних заходів у 2020 році не були розглянуті 8 питань плану роботи 

виконавчого комітету на 2020 рік, а саме: 

- про організацію оздоровлення дітей влітку 2020 року; 

- про підведення підсумків по проведенню двомісячника озеленення, чистоти і благоустрою в м. 

Миргороді; 

- про виконання заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури і спорту та сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді; 

- про підсумки роботи відділу капітального будівництва міської ради за 9 місяців 2020 року; 

- про підсумки роботи земельного відділу міської ради за 9 місяців 2020 року; 

- про підсумки роботи відділу споживчого ринку та підприємництва міської ради за 9 місяців 2020 року; 

- про підсумки роботи відділу культури міської ради за 9 місяців 2020 року; 

- про стан архівної справи у місті Миргороді 9 місяців 2020 року. 

Виконавчим комітетом розглядалися і поточні питання, результатом чого є прийняття 368 рішень, із них з 

наступних 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, затвердження режимів роботи – 72;  

− архітектурної діяльності – 34; 

− використання коштів з цільового фонду міської ради – 15; 

− використання коштів з резервного фонду міської ради – 2; 

− використання коштів з фонду охорони навколишнього природного середовища – 2; 

− транспорту – 5; 

− 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 – 63; 

− ведення квартирного обліку, переоформлення договорів найму, видачі дублікатів свідоцтв на право 

власності на об'єкти нерухомого майна – 21; 

− житлово-комунального господарства, надання дозволів на видалення дерев, затвердження та 

погодження тарифів, встановлення лімітів – 27; 

− діяльності адмінкомісії – 4; 

− освіти, культури, спорту – 5;  

− надання матеріальної допомоги за рахунок бюджетних коштів – 73; 

− перерозподіл видатків бюджету, затвердження та виконання фінансових планів комунальних 

підприємств – 17. 

Засідання виконавчого комітету проводилися відкрито, забезпечувалась їх онлайн-трансляція на сайті 

міської ради. Проєкти рішень та прийняті рішення виконавчого комітету своєчасно оприлюднювалися на 

офіційному сайті міської ради.  

 

 
 

За 2020 рік виконавчим комітетом Миргородської міської ради прийнято 100 рішень з питань здійснення 

делегованих повноважень. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку, у галузі будівництва, у сфері 

соціального захисту населення щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян 

За 2020 рік міським головою видано 111 розпоряджень з питань діяльності виконавчих органів ради (за 2019 

– 170), а також видано 64 розпорядження в частині діяльності міської ради (за 2019 – 73). 

До виконавчого комітету Миргородської міської ради за 2020 рік надійшло 3825 документів. З них взято на 

контроль 769 документів, в т.ч.: 6 депутатських звернень від народних депутатів України, 47 від депутатів 

міської ради, 19 розпоряджень голови ОДА, 48 доручень голови, заступників голови ОДА.  



Рішення, що приймаються міською радою, прозорі й доступні, адже всі 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.  

 

Взаємодія з громадськістю, відкритість влади 

Відкритість та доступність влади забезпечувалася також через "гарячі телефонні лінії", особисті прийоми 

громадян, Інтерактивну платформу "Відкрите місто", систему місцевих петицій, прес-конференції, "круглі" 

столи.  

За звітний період проведено 8 особистих прийомів міського голови та 8 “гарячих” телефонних ліній. 

Надійшло 55 письмових звернень та 19 - електронних. На платформу “Відкрите місто” надійшло 48 звернень. 

Найчастіше у зверненнях порушувалися питання утримання житлового фонду, благоустрою та житлової 

політики, соціальні та земельні питання. У 2020 році було запроваджено Telegram-канал та Viber-спільноту 

Миргородської міської ради. 

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 по пізнаваності посідає перше місце. У межах програми інформування 

громади міста про діяльність органів самоврядування та висвітлення життя громади через радіо та 

телебачення на 2020 рік всебічно висвітлювалася робота Миргородської міської ради, її виконавчого комітету 

та депутатського корпусу. У 2020 році спільно з міською телестудією “Миргород” було продовжено 

телевізійну передачу “Обраний громадою”, що дозволило більш широко ознайомити миргородців з 

діяльністю депутатів Миргородської міської ради та активними жителями. 

 

 
 

У співпраці з проєктом міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС 

розпочало свою трансляцію ефірне радіомовлення Миргорода на частоті 96,9 МГц на базі міської телестудії 

"Миргород", яка спільно з Миргородською міською радою впроваджувала проєкт "Відкритість влади та 

забезпечення інформаційних потреб територіальної громади Миргородського субрегіону". У травні 2020 року 

було розроблено та запущено сайт «Радіо «Миргород».  

Протягом 2020 року було продовжено роботу по облаштуванню системи відеоспостереження міста – 

безпечне місто. В рамках даної діяльності було встановлено додаткові камери та проведена заміна старих 

камер на нові, відремонтовано та відновлено мережеві лінії. У цій системі постійно працює 25 камер, 

інформація з яких протягом місяця зберігається на спеціальному відео-сервері. 8 вебкамер розміщено на 

модулі офіційного вебсайту міста. 

 

Органи самоорганізації населення є важливим елементом системи місцевого самоврядування. Миргород 

– одне з найперших міст України, де створено і понад 14 років успішно працюють ОСН.  



Протягом звітного року у складі 7 рад мікрорайонів здійснювали свою діяльність 255 вуличних та 

будинкових комітетів, 31 ОСББ. 

Всі ради мікрорайонів забезпечені приміщенням, комп'ютерною технікою, мають електронні адреси для 

оперативного вирішення будь-яких питань. Інспектори рад проводили прийоми громадян, засідання за участю 

голів вуличних та будинкових комітетів, дільничних інспекторів поліції, інспекторів з благоустрою, видавали 

довідки про фактичне проживання жителям, характеристики, тощо.  

Міською радою кожного року затверджується Програма забезпечення діяльності органів самоорганізації 

населення. У 2020 році на її виконання було виділено 303 тис. грн. але використано частково, а саме: 

- на оплату комунальних послуг, телефонного зв'язку, Інтернету (121 тис.800 грн.); 

- на привітання жінок- голів вуличних та будинкових комітетів, голів ОСББ з Міжнародним жіночим днем 

(3 тис.993 грн.); 121 жінок отримали подарунки; 

 - на привітання ювілярів - голів вуличних та будинкових комітетів, голів ОСББ (6 тис.74 грн.); 53 ювіляри 

отримали вітальні листівки та подарунки за активну громадську діяльність;  

- на вшанування ветеранів, які проживають на території рад мікрорайонів, з нагоди Дня Перемоги (4 тис.940 

грн.); 19 учасникам бойових дій було вручено вітальні листівки та продуктові набори. 

В зв'язку з впровадженням карантинних заходів з лютого 2020 року всі розважальні заходи були відмінені, 

а саме: 

- Міжнародний день захисту дітей;  

- День міста;  

- привітання голів вуличних та будинкових комітетів, голів ОСББ із Днем місцевого самоврядування:  

- проведення новорічних ранків у мікрорайонах.  

З дотриманням карантинних заходів ради мікрорайонів у звітному періоді проводили роз'яснювальну 

роботу серед населення щодо дотримання правил благоустрою: утримання в належному стані територій біля 

будинків у приватному секторі та прибудинкових територій в багатоповерхівках. Зазначені питання 

вирішувались шляхом усних зауважень, письмових листів-попереджень. У цьому напрямку налагоджена тісна 

співпраця з Інспекцією з благоустрою відділу житлово-комунального господарства. 

Щороку з нагоди Дня міста проходить загальноміський конкурс найкращого благоустрою. 11 вересня 2020 

року на засіданні комісії визначено переможців 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. 

 

 
 



Ради мікрорайонів проводили роз’яснювальну роботу серед населення щодо участі в проєктах: "Місто 

активних громадян", "Громадський бюджет Миргорода", надавали проєктні пропозиції до Плану реалізації 

Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону на 2017-2026 роки. Ради мікрорайонів тісно 

співпрацювали з відділами і управліннями міської ради з питань вирішення питань життєдіяльності міста. У 

2020 році за поданням рад мікрорайонів виконувались капітальні і поточні ремонти. 

 

Бюджет міста  

У 2020 році, без врахування офіційних трансфертів, при запланованих надходженнях – 258 191,3 тис. грн., 

бюджет отримав – 253 006,1 тис. грн., план не виконано на 5 185,2 тис. грн., виконання становить 98,0 відсотків. 

У звітному періоді бюджет отримав доходів більше проти 2019 року на 8 465,9 тис. грн., або на 3,5 відсотка. 

 

 
 

По загальному фонду, без врахування офіційних трансфертів, що характеризує виконання міського бюджету 

по доходах, надійшло 233 358,1 тис. грн., при плані 250 000,0 тис. грн., виконання становить 93,3 відсотка, 

план не виконано на 16 641,9 тис. грн. Це більше надходжень відповідного періоду минулого року на 1 337,3 

тис. грн., ріст складає 0,6 відсотка. 

Невиконання планових показників спричинено наслідками через запровадження карантинних заходів з 

метою протидії поширенню коронавірусної хвороби, загальним погіршенням економічної ситуації, суттєвим 

зменшенням ділової активності підприємців, тимчасовим закриттям закладів торгівлі та сфери 

обслуговування, прийняттям Закону України № 540-IX від 30.03.2020 року, яким звільнено від нарахування та 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю за березень поточного 

року, а також прийняттям рішення 55 сесії сьомого скликання Миргородської міської ради №83 від 15.05.2020 

року, яким звільнено деяких суб’єктів господарської діяльності від сплати єдиного податку на період з 

01.05.2020 року по 30.06.2020 року включно. 
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Найбільші суми по загальному фонду бюджет міста протягом 2020 року отримав з наступних джерел 

надходжень по:  

- податку на доходи фізичних осіб - 129 567,4 тис. грн., або 55,5 %; 

- єдиному податку – 29 610,9 тис. грн., або 12,7 %; 

- земельному податку – 29 594,1 тис. грн., або 12,7 %; 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 20 918,9 тис. грн., або 9,0 %; 

- акцизному податку – 16 857,6 тис. грн., або 7,2 % . 

Найбільшу питому вагу в доходах бюджету міста займає податок на доходи фізичних осіб – 55,5 відсотка. 

За 2020 рік цього податку надійшло 129 567,4 тис. грн., що менше плану на 12 212,8 тис. грн., або виконано на 

91,4 відсотка. Це менше надходжень проти відповідного періоду минулого року на 1 187,2 тис. грн., що 

спричинено простоєм підприємств і установ міста під час карантину (найбільшим з яких є ПрАТ 

“Миргородкурорт”) та скороченням їх діяльності, що і зумовило зменшення виплачених заробітних плат та 

відповідних податкових відрахувань. 

Надходження єдиного податку за січень-грудень 2020 року становить 29 610,9 тис. грн., виконання - 92,5 

відсотка., це менше проти минулого року на 501,3 тис. грн.  

За звітний період по земельному податку надійшло 29 594,1 тис. грн. при уточненому плані 31 150,0 тис. 

грн., планові показники недовиконані на 1 555,9 тис. грн. Виконання склало 95,0 відсотків. Це менше у 

порівнянні з 2019 роком на 1 847,1 тис. грн., або на 5,9 відсотка. По податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки за звітний період надійшло 20 918,9 тис. грн., це більше проти 2019 року на 3 349,8 тис. грн., 

що пов’язано із відсутністю пільг, наданих міською радою, у 2020 році з цього податку. Перевиконання 

планових показників становить 2,2 відсотка. 

До спеціального фонду, без офіційних трансфертів, протягом 2020 року надійшло19 648,0 тис. грн., що 

більше плану на 11 456,9 тис. грн. і становить 239,9 відсотка. Найбільші суми по спеціальному фонду бюджет 

міста отримав: від власних надходжень бюджетних установ (у тому числі грантові кошти) 17 094,2 тис. грн., 

від надходжень до бюджету розвитку 1 872,5 тис. грн. та від надходження коштів до цільового фонду міської 

ради – 594,8 тис. грн.  

 

 
 

За звітний період 2020 року до бюджету розвитку надійшло 1 872,5 тис. грн., а саме кошти від продажу 

земельних ділянок та прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення 1 288,9 тис. грн. та 

кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста 583,6 тис. грн.  
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Видаткова частина міського бюджету за 2020 року виконана в сумі 319 915,6 тис. грн., що становить 91,1 

відсоток до уточненого річного плану. 

Видатки загального фонду за 2020 року склали 249 432,9 тис. грн. або 94,8 відсотка до плану за 2020 року з 

урахуванням змін, видатки спеціального фонду за 2020 рік – 70 482,7 тис. грн., тобто 80,2 відсотка до 

уточненого плану відповідного періоду. 

За 2020 рік у міському бюджеті 78,0 відсотка займали видатки загального фонду, 22,0 відсотка – 

спеціального фонду. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 2020 рік направлено 186 548,4 тис. грн., що на 16,3 відсотків 

більше проти відповідного періоду 2019 року.  

На харчування та медикаменти спрямовано 7 431,0 тис. грн., що менше проти відповідного періоду 

минулого року на 28,0 відсотків.  

У порівнянні з 2019 роком видатки на оплату за спожиті енергоносії зменшились на 17,3 відсотка і склали 

10 863,7 тис. грн. 

На капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку з бюджету міста спрямовано 61 588,1 тис. грн., 

порівняно з 2019 роком збільшилися на 7,1 відсотка. 

 Дані кошти були використані на: 

- будівництво та реконструкцію об’єктів міста – 23 297,7 тис. грн.; 

- капітальні видатки по благоустрою міста – 2 059,1 тис. грн.; 

- проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням 

автомобільних доріг та тротуарів – 11 778,7 тис. грн.; 

- інші капітальні видатки на капітальний ремонт закладів бюджетної сфери, житлового фонду та 

нежитлових приміщень, придбання основних засобів – 24 452,6 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 бойових дій на території інших держав - 673,6 тис. грн.; забезпечення житлом дітей-

сиріт –713,2 тис. грн., за рахунок субвенції з фонду розвитку територій області на модернізацію системи 

опалення та термомодернізації будівлі Миргородської загальноосвітньої школи I-III ст.№9 – 165,0 тис. грн. 
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На утримання установ освіти за 2020 рік направлено 140 324,1 тис. грн., або 43,9 відсотка загальної суми 

видатків, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету використано 60 911,8 тис. грн., що 

становить 98,2 відсотка. 

Видатки соціального захисту та соціального забезпечення міста, займають у міському бюджеті 5,3 відсотка 

всіх видатків. За 2020 рік використано 16 900,4 тис. грн. Видатки спрямовані на соціальний захист та соціальне 

забезпечення, утримання центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, на проведення заходів, 

територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центру комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю. 

Видатки на житлово–комунальне господарство займають 8,3 відсотка видатків бюджету. За 2020 рік на ЖКГ 

спрямовано 26 546,8 тис. грн. Кошти використані на благоустрій міста, поточний ремонт міжбудинкових 

проїздів, капітальний ремонт житлового фонду та інші заходи житлово-комунальної сфери. Видатки на 

поточний та капітальний ремонт автомобільних доріг міста та тротуарів становлять 15 678,7 тис. грн., що 

займають 4,9 відсотка у структурі видатків міського бюджету за вказаний період. На заклади культури за 2020 

рік спрямовано 14 458,2 тис. грн., що складає 4,5 відсотка всіх видатків, що майже на рівні попереднього року 

(14 435,1 тис. грн.). 

На утримання комунального некомерційного підприємства “Миргородський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги” було спрямовано 4 175,2 тис. грн. 

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 2,1 відсотка в загальній структурі видатків або 6 617,5 тис. грн. 

З міського бюджету виділяються кошти на дитячо-юнацьку спортивну школу, на проведення заходів по 

фізичній культурі і спорту та фінансову підтримку спортивних організацій.  

 

Робота відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету  

Відділ ведення Державного реєстру виборців у своїй роботі керується ЗУ "Про місцеве самоврядування", 

ЗУ "Про Державний реєстр виборців" та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються діяльності 

відділу. 

Протягом 2020 року основною роботою відділу було проведення місцевих виборів. Головними напрямками 

діяльності відділу були: 

1) роз’яснювальна робота з членами дільничних виборчих комісій; 

2) тісна співпраця з ТВК та ДВК; 

3) роз’яснювальна робота з виборцями та опрацювання їх звернень; 

4) підготовка та друк списків виборців та іменних запрошень; 

5) уточнення та усунення недоліків у списках виборців; 

6) вирішення інших нагальних питань, що виникали в процесі проведення виборів. 

Відділ провів значну роботу під час виборчої кампанії 2020 року і вибори відбулись на належному рівні. 
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Структура видатків бюджету м. Миргород за економічною класифікацією



У 2020 році відділом проводилося щомісячне оновлення баз даних виборців за допомогою Автоматизованої 

інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (АІТС ДРВ). Інформація збиралася 

та оброблялася з таких основних джерел:  

- Миргородський міський відділ УДМС України в Полтавській області; 

- відділ реєстрації місця проживання громадян; 

- відділ ДРАЦС по м. Миргороду Миргородського міськрайонного управління юстиції; 

- військові частини міста та інших установ, визначених законом "Про Державний реєстр виборців". 

За період з січня 2020 р. по грудень 2020 р. працівниками відділу ведення Державного реєстру виборців 

внесені наступні зміни до бази даних АІТС "Державний реєстр виборців": 

• заведено вхідних відомостей – 168; 

• опрацьовано записів – 3037; 

• включено виборців – 471; 

• знищено записів про виборців – 542; 

• внесено змін – 2566; 

• проведено наказів – 364; 

• сформовано запитів до суб’єктів подання відомостей – 33; 

• опрацьовано заяв виборців – 70. 

Динаміку змін у реєстрі у порівнянні з 2019 роком можна побачити на наступній діаграмі: 

 

 
 

Протягом 2020 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 2020 року працівниками відділу ведення 

ДРВ, з метою перевірки та підвищення рівня професійної підготовки, набуття навиків, необхідних для 

кваліфікованого ведення Реєстру, успішно проводились періодичні тестування за розділами: 

- нормативно-правові акти; 

- робота в АІТС ДРВ; 

- Закон України "Про вибори народних депутатів України"; 

- Закон України "Про державний реєстр виборців"; 

- операційна система Microsoft Windows; 

- тест для керівників та адміністраторів безпеки ОВ; 

- OpenOffice.org 

Усі тести були складені на відмінно. 



Згідно з незалежним автоматизованим рейтингом оцінювання роботи відділу службою розпорядника ДРВ, 

який складається з більш ніж 30 показників, відділ не мав оцінки нижче 11 балів по 12 бальній шкалі (середня 

річна оцінка 11,4). 

 

Робота відділу персоналу та з питань мобілізаційної роботи і цивільного захисту 

Протягом 2020 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 режимно-

секретної, мобілізаційної роботи і цивільного захисту та запобігання і виявлення корупції. 

 

Про стан 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 техногенно-

екологічної 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 36 засідань із них 30 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 2020 року 

та літнього відпочинку і оздоровленню дітей, про стан утримання джерел протипожежного водопостачання в 

місті. Але основне питання, яке постійно розглядалось на засіданнях міської комісії це встановлення карантину 

та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території міста в зв'язку із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Розпорядженням керівника робіт з ліквідації НС створено Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної 

хвороби СОVID-19 далі та затверджено персональний список посадових осіб, які входять до Штабу. 

План основних заходів цивільного захисту міста на 2020 рік затверджений розпорядженням міського голови 

від 16.01.2020 № 4-в "Про План основних заходів цивільного захисту міста Миргорода на 2020 рік". 

Заплановані заходи в основному виконані але в зв'язку з карантинними обмеженнями деякі заходи залишились 

не реалізованими. 

Розпорядженням міського голови від 09.11.2020 року № 90-в створено оперативний штаб з попередження 

та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими погодними умовами осінньо-

зимового періоду 2020/2021 року на території міської територіальної громади. 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 2020/2021 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. 

Сектором цивільного захисту розроблена «Комплексна програма розвитку цивільного захисту міста 

Миргорода на 2020-2022 роки», яка затверджена рішенням п'ятдесят першої сесії сьомого скликання 

Миргородської міської ради від 19.12.2019 № 297.  

На фінансування даної Програми у поточному році було передбачено видатки з бюджету в у сумі 100 тис. 

грн. Кошти не використанні в зв'язку з недовиконанням бюджету міста та скороченням видатків. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 у місті на 2020 рік затверджено 

резервний фонд міського бюджету у сумі 760 тис. грн. Кошти з резервного фонду у 2020 році використані 

згідно з рішенням виконавчого комітету від 17.07.20 року №207 в сумі 391 тис. грн. для проведення робіт із 

ліквідації надзвичайної ситуації (відновлення окремих елементів покрівлі трибуни стадіону "Старт"). 

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. В 2020 році матеріальний резерв не використовувався. 

Рішенням шостої сесії сьомого скликання Миргородської міської ради затверджена міська програма 

допомоги громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (надзвичайної події) на 2016 – 

2020 роки. Програмою на 2020 рік передбачено кошти в сумі 30,0 тис. грн. Протягом 2020 року допомога 

надана 13 громадянам на загальну суму 25,0 тис. гривень. 

 

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 виконавчого комітету 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.  

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 департамент з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації. 

У відповідності до розпорядження міського голови від 17.03.2015 року № 23-р «Про проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту» із наявних 29 захисних споруд цивільного захисту 

проведено технічну інвентаризацію 17 за кошти виконавчого комітету та власників захисних споруд.  

Стан радіаційного та хімічного захисту 

Заходи радіаційно-хімічного захисту міста сплановані у відповідності до вимог керівних документів. На 

території міста об’єкти радіаційної і хімічної небезпеки відсутні. 

Розпорядженням міського голови від 16.01.2018 № 11-в «Про порядок організації радіаційного та хімічного 

спостереження на території міста Миргорода» створено відповідну розрахункову аналітичну групу у складі 7 

осіб. З особовим складом групи щоквартально проводяться заняття, члени групи ознайомлені з своїми 

функціональними обов’язками.  

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.  

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 2020 року навчання пройшли 9 осіб, із 22 запланованих. Процент виконання становить – 41 % 

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 2020 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 01.12.2020 року знаходиться 57 потенційно небезпечних об’єктів), 

перелік яких затверджено на засіданні міської комісій з питань ТЕБ та НС (Протокол № 23 від 27.08.2020 р.). 

Ще 5 об’єктів пройшли ідентифікацію з погодженням повідомлення про результати ідентифікації, але ще не 

оформили свідоцтво про реєстрацію ПНО. 

За 2020 рік в місті Миргороді не зареєстровано 1 надзвичайну ситуацію.19 червня 2020 року внаслідок 

різкого погіршення погодних умов та території Полтавської області (шквальні пориви вітру до 25 м/с, сильний 

дощ з градом, гроза) у місті Миргород частково пошкоджено покрівлю трибуни стадіону "Старт", який 

знаходиться за адресою: вул. Гоголя, 175. В результаті вищевказаної події, об'єкту завдано майнової шкоди. 

Стан безпеки на водних об'єктах 

На виконання розпорядження міського голови від 30.05.20 року № 41-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 23.05.2020 року (Протокол №19) проводились відповідні заходи:  

- проведено паспортизацію чотирьох пляжів (1-го комунального і 3-х відомчих). Створено 4 сезонних 

рятувальних поста, матроси-рятувальники, яких пройшли навчання за спеціальною програмою у навчальному 

центрі.  

Стан пожежної безпеки 

Протягом 2020 року на території міста Миргород виникло 34 пожежі. В порівнянні з аналогічним періодом 

2019 року в місті спостерігається зменшення кількості пожеж (в 2019 році 51 пожежа). Протягом 2020 року 

внаслідок пожежі загинула 1 особа, в 2019 загинула 1 особа. В екосистемах на території міста сталося 13 пожеж 

(в 2019 році 24 пожежі).  

Основними причинами виникнення пожеж є: необережне поводження з вогнем – 17, необережне 

поводження з вогнем під час паління – 3, порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації 

нагрівальних приладів - 1, підпал – 1, коротке замкнення електромережі – 8, розряд блискавки- 1, порушення 

правил пожежної безпеки при експлуатації печей – 3, 

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. Працівниками органів національної поліції та 



інспекції з благоустрою проведено рейди щодо недопущення виникнення пожеж у житловому секторі та 

екосистемах. 

По об’єктах освіти здійснені певні організаційні і практичні заходи щодо їх приведення 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.  

 

Робота відділу "Центр надання адміністративних послуг"  

Нині Центр надає 183 адміністративних послуг, з них 118 послуг які надаються відділами та управліннями 

міської ради, 56 послуг органами виконавчої влади та 9 послуг районної державної адміністрації.  

З січня 2020 року до відділу "Центр надання адміністративних послуг" виконавчого комітету подано 30 807 

заяв на отримання адміністративних послуг. За цей період з різних питань за консультаціями звернулися 44 

915 громадян.  

З 2018 року Центром проводиться реєстрація звернень громадян.  

Всього в 2020 році зареєстровано 1017 звернень, з них:  

- звернення які стосувалися соціального захисту – 93;  

- питань комунальних послуг – 360;  

- питань аграрної політики та земельних відносин – 53; 

- транспортного зв’язку – 12;  

- з інших питань – 499.  

Адміністратори центру мають паролі доступів до реєстрів та іменні печатки. Працює принцип взаємозаміни, 

всі працівники уніфіковані та можуть надати консультацію з кожної адміністративної послуги та прийняти 

відповідний пакет документів. Адміністраторами також надаються "миттєві послуги", а саме інформаційні 

довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та витяги з Державного земельного кадастру 

про земельні ділянки, що дає можливість громадянам економити свій час і відразу отримати результат послуги. 

В Центрі встановлено обладнання для оформлення та видачі біометричних закордонних паспортів 

громадянам України та паспортів громадян України у вигляді ІD-картки. В 2020 році запроваджено нову 

комплексну послугу ID-14. За однією заявкою підліткам які вперше отримують паспорт громадянина України 

одночасно присвоюється ідентифікаційний номер.  

Також новою послугою в 2020 році стала послуга єМалятко. єМалятко — комплексна послуга для батьків 

новонароджених. За однією заявою, поданою до ЦНАПу, можна зареєструвати народження дитини та 

отримати до 9-ти державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини. Також в 

ЦНАПі одразу можна і зареєструвати місце проживання дитини. 

Також в 2020 році створено окремий сайт ЦНАПу, що дало можливість більш доступно та розгорнуто 

розмістити інформацію про адміністративні послуги, розроблено сервіс QR- коду при скануванні якого заявник 

одразу он-лайн отримує інформацію про розгляд звернення. 

 

 



 

В умовах карантину з дотриманням санітарно-епідеміологічних обмежень ЦНАП продовжував працювати. 

Мешканці Миргорода та Миргородського району, а в окремих випадках і Полтавської області, не були 

обмеженні в отриманні адміністративних послуг. 

У 2020 році Центр вкотре отримав нагороду в обласному конкурсі в номінації “Кращий центр надання 

адміністративних послуг” в рамках Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у 

Полтавській області. 

 

 
 

Робота земельного відділу 

Протягом 2020 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 до 

розгляду 449 звернень щодо оформлення прав на земельні ділянки, з яких 319 заяви надійшло від фізичних 

осіб та 130 – фізичні особи-підприємці, юридичні особи. Звернення розглядались на засіданнях сесії міської 

ради.  

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 

01.01.2021 року обліковується: 

- 546 договорів оренди земельних ділянок, в тому числі 192 – укладені з юридичними особами, 242 – 

укладені з фізичними особами-підприємцями та 112 договорів – укладені з громадянами (індивідуальне 

землекористування);  

- 44 договори врегулювання правовідносин; 

- 35 договорів сервітутного (обмеженого) використання по вбудованих приміщеннях.  

Протягом звітного періоду, на виконання рішень про затвердження документації із землеустрою та надання 

в оренду земельних ділянок, було укладено 90 нових договорів оренди, в т.ч.: 23 договори - з юридичними 

особами з розміром місячної орендної плати 210 923,18 грн., 67 договорів – з фізичними особами на суму 122 

676,97 грн. та 27 договорів – індивідуального землекористування з розміром річної орендної плати 41 359,8 

грн. 

За 2020 рік до бюджету міста в рахунок оплати за використання земель комунальної власності надійшло 21 

755 939,63 грн., в тому числі від сплати за оренду земельних ділянок комунальної власності від юридичних 

осіб – 15 201 137,38 грн., від фізичних осіб – 5 533 896,73 грн., за користування земельними ділянками на 



підставі договорів врегулювання правовідносин – 683 688,21 грн., договорів сервітутного (обмеженого) 

використання по вбудованих приміщеннях – 337 217,31 грн.  

Наповнення бюджету міста також було за рахунок продажу земельних ділянок та підготовка земельних 

торгів (аукціонів). За 2020 рік за результатами земельних торгів (аукціонів) продано права оренди на сім 

земельних ділянок: площею 0,3300 га по вул. Петрівській, 17-Д; площею 1,0714 га по вул. Котляревського, 3-

Г; площею 0,3280 га по вул. Котляревського, 3-В; площею 0,5000 га по вул. Воскресінській (р-н № 40); площею 

0,0901 га по вул. Андреєва, 2; площею 0,5134 га по вул. Шляховій; площею 0,0270 га по вул. Сорочинській (р-

н № 2-Б).  

Також шляхом викупу продано дві земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна власності 

покупців, а саме: площею 0,1030 га по вул. Миргородських дивізій, 1-Г та площею 0,0163 га по вул. 

Миргородських дивізій, 1-В. До місцевого бюджету від продажу земельних ділянок надійшло у сумі 371 888,58 

грн., від продажу прав на земельні ділянки в сумі 916 940,00 грн. Заплановані показники щодо надходжень 

коштів від продажу прав на земельні ділянки перевиконані.  

Протягом звітного періоду підготовлено 13 ділянок для зарахування до Переліку земельних ділянок, продаж 

та набуття права оренди яких здійснюється шляхом проведення земельних торгів (аукціонів). 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. 

З метою ефективного використання земель комунальної власності та забезпечення надходжень до міського 

бюджету від використання земель міста земельним відділом здійснювалась претензійна та позовна робота з 

питань використання земель міста, в тому числі стосовно укладення договорів оренди земельних ділянок та 

нарахування збитків за використання земельних ділянок комунальної власності без правовстановлюючих 

документів. В результаті цього у 2020 році до бюджету міста надійшло 521 159,45 грн. коштів від сплати 

збитків за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів. 

За звітний період надійшло 19 позовних заяв, в яких відповідачем або третьою особою виступає 

Миргородська міська рада, виконавчий комітет Миргородської міської ради. Більшість справ стосується 

спадкування майна, де згідно з законодавством обов’язково залучається орган місцевого самоврядування та 

державний нотаріус, а також порушення прав на отримання публічної інформації. 

 

Державна реєстрація прав на нерухоме майно. Станом на 1 січня 2021 року працівниками відділу 

реєстрації прав на нерухоме майно прийнято та опрацьовано 4597 заяв 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, Гадяцького, Шишацького, Хорольського, Семенівського та 

Полтавського районів, а також міста Полтави. Отримано 493,481 грн. адміністративного збору та 2100 гривень 

сплати за проведення державної реєстрації за скороченими термінами. 

 

Реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань 

Станом на 04 січня 2021 року до місцевого бюджету надійшло 107892 грн. (94092 грн. – адміністративний 

збір за проведення державної реєстрації та 13800 грн. – плата за проведення державної реєстрації в скорочені 

терміни). Державними реєстраторами впродовж 2020 року було проведено 1963 реєстраційні дії. Відділ 

постійно забезпечує зберігання та знищення реєстраційних справ відповідно до Порядку формування та 

зберігання реєстраційних справ. На кінець 2020 року було підготовлено для знищення 662 реєстраційні справи. 

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  

У 2020 році на державне зберігання надійшло 122 справи частини фонду №13 та 2 фонди (38 справ) 

ліквідованих установ. Документи пройшли науково-технічне опрацювання, описи схвалені на експертно-

перевірній комісії Державного архіву Полтавської області, описи фондів ліквідованих установ схвалені 

експертній комісії архівного відділу Миргородської міської ради. 

Станом на 01.12.2020 в архівному відділі зберігається 30 фондів документів постійного зберігання (9315 

справа) та 146 фондів документів ліквідованих установ (9376 справ). 

За звітний період схвалено на ЕПК державного архіву Полтавської області описи на 30 од. зб. управлінської 

документації та 11 од. зб. з особового складу фінансового управління Миргородської міської ради . 



Експертною комісією архівного відділу Миргородської міської ради у 2020 році було проведено 4 засідання. 

На засіданнях були схвалено (погоджено) описи справ на 30 справи управлінської документації та на 11 справу 

з особового складу, 15 номенклатур справ установ, 2 описи з особового складу ліквідованих установ, 4 

інструкції з діловодства, 2 акти на знищення документів.  

До архівного відділу Миргородської міської ради всього надійшло 440 запитів, на особистому прийомі 

начальником архівного відділу прийнято 58 громадян. Виконано 64 тематичних запити, 141 запит майнового 

характеру (з позитивним результатом – 140 запитів) та 235 запитів соціально-правового характеру (з них – 230 

запитів позитивного характеру). 

 

Робота відділу економічного прогнозування і туризму 

За результатами сформованого Фондом "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу" 

чергового рейтингу інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України 

Миргород було визнано лідером серед громад Полтавської області та України. Рейтинг враховує 40 

критеріальних показників та відображає інвестиційну привабливість громад у 2020 році.  

 

 
 

Приєднання громад 

Згідно з розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 571-р (згідно якого відбулося 

формування територій громад Полтавської області) до складу Миргородської міської територіальної громади 

увійшло 37 населених пунктів, тому числі: 1 місто Миргород, що є адміністративним центром, та 36 сіл 

(Білики, Лещенки, Марченки, Милашенкове, Вовнянка, Гаркушинці, Рибальське, Дібрівка, Верховина, Веселе, 

Глибоке, Котлярі, Показове, Стовбине, Шпакове, Зубівка, Руда, Кибинці, Бієве, Петрівці, Кузьменки, Слобідка, 

Мальці, Носенки, Осове, Хомутець, Довгалівка, Малі Сорочинці, Шахворостівка, Деркачі, Любівщина, 

Малинівка, Трудолюб, Ярмаки, Ємці, Єрки). 

Чисельність наявного населення громади станом на 01.01.2020 року становило 50467 осіб (в т.ч. міське 

населення – 39099, сільське - 11368). Із загальної чисельності на території громади перебуває 7,8 тис. осіб 

дитячого віку (у т. ч. 5 тис. школярів), 24,1 тис – особи працездатного віку 18,6 тис. осіб пенсійного віку. 

З метою вивчення наявних проблем новоствореної громади та формування переліку першочергових для 

вирішення завдань був розроблений План реалізації стратегічних напрямків економічного та соціального 



розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки, що став другим етапом реалізації 

Стратегія сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року. 

 

Суб'єкти господарювання 

У місті станом на грудень 2020 року кількість облікованих фізичних осіб – підприємців становить 1800 та 

652 юридичні особи. На сільських територіях, що приєднуються, перебувають на обліку 313 фізичних осіб – 

підприємців та 132 юридичні особи.  

 

 
 

Промисловість 

Динаміка розвитку економіки міста характеризується збільшенням обсягів реалізації промислової продукції 

у відпускних цінах.  

Структурна спеціалізація промислового виробництва продукції за видами діяльності виглядає наступним 

чином: 

➢ харчова та переробна промисловість – 67,5 %; 

➢ машинобудування – 12,7%; 

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

➢ виробництво пластмасових виробів – 6,4 %; 

➢ деревообробна промисловість - 7,5 %; 

➢ поліграфія - 0,2 %.  

Проблемними питаннями промислової галузі на сьогодні 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. 

 

Експорт 

У 2020 році представникам бізнесу, що виробляють продукцію та бажають експортувати її на зовнішні 

ринки, надавалися пропозиції щодо включення інформації про потенціал підприємств до Буклету "Каталог 

продукції експортерів Полтавщини 2020" 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). 

 

Санаторно-курортна галузь 

Пріоритетними для розвитку міста залишаються курортна та туристично-рекреаційна галузі, діяльність яких 

найбільше постраждала у 2020 році від впливу карантинних заходів, у зв'язку з обмеженням поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

Щодо показників діяльності санаторно-курортної галузі, то за 2020 рік обсяги реалізації санаторно-

курортних послуг лікувально-оздоровчими закладами на території громади становили: 

• ПрАТ ЛОЗ "Миргородкурорт" - 101378,9 тис. грн., що на 52 % менше показника 2019 року;  

• МРЦ МВС України "Миргород"- 6000,0 тис. грн., що на 47% менше показника 2019 року; 

• Спеціалізований Миргородський санаторій „Слава” - 65,0 тис. грн., що на 63% менше показника 2019 

року; 

• Структурний підрозділ «Санаторій ім.М.Гоголя» регіональної філії «Південна залізниця» акціонерного 

товариства «Укрзалізниця» - 20888,0 тис. грн., що на 41% менше показника 2019 року. 

 

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, 

туристично-рекреаційної інфраструктури та створення електронної карти міста. 

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. 

 

Транспорт 

Маршрутна мережа міської територіальної громади складається з 22 міських автобусних маршрутів, на яких 

працюють 28 автобусів, та 11 приміських автобусних маршрутів, на яких працюють 12 автобусів. 

В тому числі: 

• Міські маршрути: 

o ТОВ "Мир-Авто" - 3 одиниці автобусів малого класу; 

o ПП"ЛЮГ" - 21 одиниця автобусів особливо малого, малого та середнього класу; 

o Фізичні особи підприємці - 4 одиниці особливо малого, малого та середнього класу. 

• Приміські маршрути: 

o ПП"ЛЮГ" - 2 одиниці автобусів особливо малого, малого та середнього класу; 

o Фізичні особи підприємці - 8 одиниць особливо малого, малого та середнього класу. 

Міський громадський транспорт оснащений системою супутникового моніторингового спостереження 

"Дозор", в планах на 2021 – оснащення такою системою і приміського транспорту.  



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. 

Аналізуючи поточні звернення, можна сказати, що основними проблемними питаннями протягом 2020 року 

є перевезення пасажирів пільгових категорій, дотримання графіків та схем руху. 

Основними факторами, які унеможливлюють забезпечення належного рівня перевезень пасажирів, 

залишаються: 

- зменшення пасажиропотоку, викликане карантинними обмеженнями; 

- 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 

ПРОЗОРО, 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. 

 

Робота відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту 

Основними показниками, що відображають стан інвестиційної діяльності, є обсяг іноземних та внутрішніх 

інвестицій, залучених на розвиток міста. У 2020 році реалізовувалися 2 проєкти в рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України, яка фінансується Європейським інвестиційним банком. 

 

 
 



Це – реконструкції Центру естетичного виховання та старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв 

загальною вартістю 52 млн. грн, з них залучені кошти – 44,4 млн. грн. Впродовж 2020 року розпочато 

реконструкцію старої будівлі школи № 1 та визначено виконавця реконструкції центру естетичного виховання. 

Реконструкція Центру естетичного виховання розпочнеться в першому кварталі 2021 року. У 2020 році 

продовжилася реалізація проєкту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та 

споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO)" загальною вартістю 1,02 млн. Євро, з них 

залучені кошти – 0,76 млн. Євро. Відібрано виконавця реконструкції котельні по вул.Прорізній, 4а та теплових 

мереж. Замінено теплові мережі, роботи з реконструкції котельні тривають.  

По реконструкції будівлі ДНЗ № 10 "Веселка" проведено аукціон, відібрано виконавця та надавачів послуг 

авторського та технічного нагляду. Будівельні роботи в ДНЗ продовжуються. 

 

 
 

У рамках Механізму Підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель проєкту 

"Енергоефективність у громадах ІІ" (GIZ) за грантові кошти проведено енергоаудити з видачею 

енергосертифікату, виготовлено проєктно-кошторисні документації та пройдено державні будівельні 

експертизи для будівель гімназії імені Т.Г.Шевченка та ДНЗ № 2 "Оленка".  

У 2020 році за результатами конкурсу проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного 

фонду регіонального розвитку, дві миргородські заявки - "Будівництво велосипедних доріжок по вулиці 

Гоголя в місті Миргороді Полтавської області" та "Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 

по вул. Перемоги,11 у м. Миргород Полтавської області", отримали фінансування. 

 



 
 

Загальна вартість проєктів склала 15,9 млн. грн, з них залучені кошти – 10,3 млн. грн. Роботи з будівництва 

велодоріжок завершені, збудовано 5,5 км велодоріжок. По ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 ім.І.А.Зубковського роботи 

з утеплення будівлі ще тривають. 

У 2020 році для участі у конкурсі проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного 

фонду регіонального розвитку у 2021 році, від міста подано чотири проєкти на загальну суму 73,27 млн. грн. 

Завершено впровадження енергосервісного договору у ЗОШ № 9, загальна вартість якого склала 0,5 млн. 

грн. Економія тепла за ЕСКО-контрактом склала 30,6%, що перевищило очікувану економію на 8,8 %. 

Обладнання за енергосервісним договором передано від виконавця до школи.  

По проєкту "Модернізація теплового району "Авіамістечко" в рамках програми DemoUkrainaDH у співпраці 

з НЕФКО сплачено за рік по кредитному договору 88 тис. Євро. 

Реалізовано проєкт "Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород", який став 

переможцем обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад та всеукраїнського конкурсу 

"Кращі практики місцевого самоврядування". Вартість проєкту – 1,2 млн. грн, з них залучені кошти обласного 

бюджету – 0,6 млн. грн. У 2020 році було закуплено ноутбуки в класи усіх шкіл міста та підключено школи до 

електронного щоденника і журналу.  

У 2020 році в обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області перемогли 

два миргородські проєкти: "Придбання мобільного сортувального комплексу для поліпшення екологічної 

інфраструктури Миргородської громади" (1,2 млн. грн, з них кошти обласного бюджету – 0,6 млн. грн) та 

"Створення комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами у Миргородському районі 

Полтавської області". Вартість проєктів – 2,8 млн. грн, з них залучені кошти – 1,4 млн. грн. Обидва будуть 

реалізовані в 2021 році: за першим проєктом для нашої громади буде придбано комплекс для сортування 

твердих побутових відходів, за другим – сміттєві баки, що будуть розташовані в різних населених пунктах 

громади. 

 



 
 

По Громадському бюджету у 2020 році завершено реалізацію 11 з 17 проєктів-переможців на суму більше 

2 млн. грн. Також проведено конкурс проєктів, що будуть реалізовані 2021 року. Подано 14 проєктів від 11 

авторів на суму 3,9 млн грн, за які мешканці нашого міста віддали близько 3 тисяч голосів. У зв'язку із 

пандемією виконання проєктів у 2020 році розпочато у вересні, 4 з яких виконано. На 2021 рік на Громадський 

бюджет виділяється 1517,0 тис. грн. 

 На конкурс ініціатив "Місто активних громадян" (МАГ) в 2020 році подано 34 ініціативи громадян на 

загальну суму близько 0,7 млн. грн. Фінансування з міського бюджету виділено 280,0 тис. грн. на 16 ініціатив-

переможців, 7 з яких реалізовано. За період дії програми МАГ з 2016 року виконано 75 ініціатив миргородців, 

з них у сфері ЖКГ – 36 шт (47%), у сфері освіти – 18 шт (23%), у інших сферах – 23 шт (30%). 

У 2020 році по проєкту «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних 

рішень» ЄС/ПРООН HOUSES миргородські ОСББ мали змогу долучитися до вебінарів та отримати матеріали 

з різноманітних сфер діяльності ОСББ.  

 Загалом за рік було проведено два онлайн заходи в рамках Тижня сталої енергії, три заходи в рамках 

Європейського Тижня мобільності, два велодні, підготовлено 16 заявок до різних фондів та конкурсів. В 

управлінні відділу протягом року перебували проєкти загальною вартістю 141 млн. грн. Протягом 2020 року 

подано заявок на різноманітні конкурси проєктів на суму 100 млн. грн.  

 

Робота відділу житлово-комунального господарства 

Протягом 2020 року ВЖКГ міської ради проводилися роботи поточного та капітального характеру. 

У відповідності до рішення 54-ї позачергової сесії міської ради 7 скликання від 26 березня 2020 року "Про 

затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду м. Миргорода на 2020 рік" у 2020 році з 

міського бюджету були використані кошти на виконання робіт по капітальному ремонту житлового фонду в 

сумі 328,543 тис. грн. та залучено 117,015 тис. грн. співфінансування мешканців будинків, а саме: 

• капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного будинку по вул. Старосвітська, 20 – 217,459 тис. грн. 

(в т.ч. залучено 75,557 тис. грн. співфінансування мешканців); 

• капітальний ремонт вимощення багатоквартирного житлового будинку по вул. Багачанська, 62 – 82,916 

тис. грн. (в т. ч. 41,458 тис. грн. співфінансування мешканців); 

• виготовлення сертифікату енергоефективності житлового будинку по вул. Свидницького, 7 за кошти 

міського бюджету в сумі 16 тис. грн.; 

• капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Робітнича, 22 – 12,082 тис. грн. кошти міського 

бюджету;  

• роботи з експертного обстеження пасажирських ліфтів житлових будинків за кошти міського бюджету, 

а саме: вул. Багачанська, 114 п. 1-3 – 14,273 тис. грн.; вул. Багачанська, 162 п. 1-4 – 19,031 тис. грн.; вул. 

Старосвітська, 19 п. 1-2 – 9,516 тис. грн.; вул. Старосвітська, 29 п. 1-2 – 9,516 тис. грн.; Старосвітська, 20 п. 1 

– 4,758 тис. грн.;  

• виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт плит покриття 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Гоголя, 15 – 34,712 тис. грн. коштів міського бюджету; 

• технічне експертне обстеження житлових будинків по вул. Вокзальна, 27 і Воскресінська, 27 – 25,295 

тис. грн. коштів міського бюджету. 



 

 
 

У відповідності до рішення 51-ї сесії міської ради 7 скликання від 19 грудня 2019 року "Про затвердження 

Програми капітального ремонту, реконструкції та будівництва вуличного освітлення в м. Миргород на 2020 

рік" у 2020 році з міського бюджету було виділено кошти на виконання робіт по капітальному ремонту, 

реконструкції та будівництву вуличного освітлення в сумі 1042,253 тис. грн., в тому числі: 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Ламана, 75, 65, 37 –14,183 тис. грн.; 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Джерельна – 52,411 тис. грн.; 

• реконструкція мереж тротуарного освітлення по вул. Міщенка (опора №54/15, 55/15, 56/15, 57/15– 

22,354 тис. грн.; 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Висоцького – 241,666 тис. грн.; 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Шишацька, №105, №107, №115 – 38,472 тис. грн.; 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Польова – 56,393 тис. грн.; 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Київська, №4-24, №13-27, №1А-11 – 217,651 тис. грн.; 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Почапці №51, 53, з №31 по №27,25 – 36,676 тис. грн.; 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Багачанська від під'їзду  №4 буд. №110 до житл. буд. №104-

46 – 95,212 тис. грн.; 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Красносільська №60, 62, 64, 37/1 – 14,919 тис. грн.; 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Лугова – 45,871 тис. грн.; 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Заливна – 38,378 тис. грн.. 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Гоголя– 49,103 тис. грн.. 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Нафтовиків – 45,156 тис. грн.; 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Котляревського – 43,285 тис. грн.; 

• реконструкція вуличного освітлення по вул. Комарова – 30,523 тис. грн.; 

У відповідності до рішення 19-ї сесії міської ради 7 скликання (друге засідання) від 22 грудня 2016 року 

"Про затвердження Міської Програми благоустрою міста на 2017-2021 роки" у 2020 році з міського бюджету 

було виділено кошти на виконання робіт по благоустрою міста в сумі 1686,355 тис. грн., в тому числі: 

• капітальний ремонт майданчика під євро-контейнери для твердих побутових відходів по вул. Гоголя, 

139 – 83,958 тис. грн.; 

• капітальний ремонт майданчика під євро-контейнери для твердих побутових відходів по вул. Слави,59 

– 141,306 тис. грн.; 

• капітальний ремонт майданчика під євро-контейнери для твердих побутових відходів по вул. Гоголя– 

135,822 тис. грн.; 

• капітальний ремонт майданчика під євро-контейнери для твердих побутових відходів по вул. Д. 

Апостола,5 – 128,041 тис. грн.; 



• капітальний ремонт майданчика під євро-контейнери для твердих побутових відходів по вул. Гоголя, 

14 – 94,827 тис. грн.; 

• капітальний ремонт майданчика під євро-контейнери для твердих побутових відходів по вул. Гоголя, 

88 – 74,382 тис. грн.; 

• капітальний ремонт майданчика під євро-контейнери для твердих побутових відходів по вул. Гоголя, 

154 – 121,593 тис. грн.; 

• капітальний ремонт огорожі (парна сторона вулиці Гоголя)підходу до шляхопроводу – 261,732 тис. грн.; 

• капітальний ремонт освітлення пішохідного переходу по вул. Гоголя, 66 – 49,108 тис. грн.; 

• капітальний ремонт освітлення пішохідного переходу по вул. Гоголя, 125– 49,132 тис. грн.; 

• капітальний ремонт освітлення пішохідного переходу по вул. Гоголя, 148 в м. Миргород Полтавської 

області» – 75,371 тис. грн.; 

• капітальний ремонт освітлення пішохідного переходу по вул. Гоголя, 172 – 94,362 тис. грн.; 

• капітальний ремонт освітлення пішохідного переходу по вул. Гоголя, 158 – 34,725 тис. грн.; 

• нове будівництво контейнерного майданчика для збору твердих побутових відходів по вул. 

Свидницького, в районі буд.5 – 91,700 тис. грн.; 

• нове будівництво контейнерного майданчика для збору твердих побутових відходів по вул. Гоголя, в 

районі буд.181/1 – 89,365 тис. грн.; 

• поліпшення технічного стану та благоустрою прибережної зони р. Хорол (І черга) -- коригування 

проектно-кошторисної документації – 51,422 тис. грн.; 

• поліпшення технічного стану та благоустрою прибережної зони р. Хорол (ІІ черга)-- коригування 

проектно-кошторисної документації, ведення авторського нагляду – 109,509 тис. грн. 

 

 
 

Робота інспекції з благоустрою 

На виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Правил благоустрою території міста 

Миргорода» та вимог законодавства норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів у період з 01 січня 

2020 року по 01 січня 2021 року Інспекцією з благоустрою ВЖКГ Миргородської міської ради проведено таку 

роботу: 

Основні показники роботи інспекції з благоустрою 

• Вручено приписів - 1327  

• Запропоновано заходів - 879 

• Вручено попереджень - 138 

• Складено протоколів - 209 на суму 89 тис.488грн.  

• Розглянуто звернень громадян-154 

• Розроблено пам’яток - 16 видів  

• Статті в інтернет виданнях – 27 

• Виступів перед колективами - 12 

• Видано дозволів на проведення земельних робіт – 58 

• Проведено рейдів з метою запобігання спалювання сміття -33 

• Проведено чергувань в можливих місцях стихійної торгівлі – 92 



• Розповсюджено пам’яток різної тематики по дотриманню норм і правил з благоустрою-1747. 

 

Щодо квартирного обліку та приватизації житла 

Станом на кінець грудня 2020 року при виконавчому комітеті Миргородської міської ради у списках 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, перебуває 366 осіб, в тому числі 260 громадян пільгових 

категорій (203 особи – у першочерговому списку, 57 осіб – у позачерговому списку). 

Серед них на квартирній черзі перебуває 94 учасника бойових дій, з яких брали участь в антитерористичній 

операції та операції об’єднаних сил – 76 осіб; 4 особи з інвалідністю внаслідок війни; 1особа з інвалідністю за 

участю у ліквідації наслідків на ЧАЕС; 9 сімей, де проживають ліквідатори наслідків на ЧАЕС; 7 сімей 

переселенців із зони радіоактивного забруднення; 37 багатодітних сімей; 7 сімей, де проживають педагогічні 

працівники; 26 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

На соціальному квартирному обліку перебувають 9 осіб з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Протягом поточного року проведено 8 засідань громадської комісії із житлових питань при виконавчому 

комітеті міської ради. В результаті розгляду поданих документів, комісією поставлено на квартирний облік 36 

сімей, в тому числі: 31 сім’ю, де проживають ветерани війни-учасники бойових дій; 2 сім’ї (особи) з числа 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Відмовлено у постановці на квартирну чергу 2 особам внаслідок 

наявності у них житлової площі у межах норми, а також відсутності реєстрації місця проживання на території 

міста Миргород.  

За 2020 рік, згідно поданих пакетів документів проведено перереєстрацію 92 сімей, які перебувають на 

квартирному обліку. 

Знято з квартирної черги 102 сім’ї, в т.ч.: 28 сімей – за поданими заявами; 10 сімей – у зв’язку з виїздом до 

іншого міста постійного проживання; 7 осіб померлих громадян; 54 сім’ї, які забезпечені житлом у межах 

норми, 3 сім’ї - у зв’язку з виплатою коштів грошової компенсації з державного бюджету ветеранам війни-

учасникам бойових дій, особам з інвалідністю 2 групи.  

Протягом поточного року органом приватизації житлового фонду, який перебуває у комунальній власності 

територіальної громади міста Миргорода, розглянуто 11 пакетів документів, зданих громадянами для 

проведення приватизації комунального житлового фонду, видано 2 свідоцтва про право власності на житло та 

6 дублікатів свідоцтв про право власності на житло, внесено зміни в одне свідоцтво про право власності, 

видано один ордер на службову житлову квартиру та переоформлено два договори найму житла, видано 11 

довідок про прийняття/ не прийняття участі у приватизації комунального житлового фонду та перебуванні на 

квартирному обліку. 

Щодо управління комунальним майном. 

• укладено 8 договорів оренди комунального майна; 

• підписано 11 додаткових угод на продовження оренди. 

За цей період відділом житлово-комунального господарства міської ради та організаціями при міській раді 

надано в оренду нежитлових приміщень площею 1771,45 м2. 

За вищезазначений період надходження від оренди об’єктів комунального майна територіальної громади 

склали 379 107,62 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. 

Також згідно з Методикою розрахунку орендної плати за комунальне майно та відповідно до мінімальних 

орендних ставок проводилась підготовка пропозиції щодо застосування до всіх без виключення орендарів 

ставок у відсотках в залежності від напрямків використання нерухомого майна за цільовим призначенням. 

З метою приведення у відповідність процедури надання комунального майна Миргородської міської 

територіальної громади в оренду до ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019р. 

№157-9 та постанови КМУ "Деякі питання оренди державного та комунального майна" від 03.06.2020р. №483, 

рішенням 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020р. №68 "Про затвердження Переліків першого та 

другого типів об’єктів оренди комунальної власності та Переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню" було затверджено перелік об’єктів комунальної власності, 

щодо укладення нових та продовження діючих договорів оренди без аукціону та через аукціон. 



 

Діяльність КП «Спецкомунтранс»  

Комунальне підприємство «Спецкомунтранс» створене рішенням шостої сесії 24-го скликання 

Миргородської міської ради від 08.11.2002 року відповідно до Конституції України, Господарського кодексу 

України, Цивільного кодексу України та інших нормативних актів України. 

На підприємстві створені та функціонують дільниці з надання послуг, а саме з перевезення та захоронення 

твердих та рідких побутових відходів, сортування втор сировини, механізоване вуличне прибирання, 

благоустрій та озеленення міста, дорожньо-мостове господарство та вуличне освітлення, утримання кладовищ. 

Крім цього підприємство виконує інші роботи та надає додаткові послуги відповідно до Статуту 

підприємства та виконує капітальні ремонти та реконструкції об’єктів благоустрою міста. 

За 9 місяців 2020 року підприємством отримано надходжень за надані житлово-комунальні послуги та 

виконані роботи в сумі 21 407 тис. грн., з них:  

- чистий дохід від реалізації послуг складає 7 346 тис. грн., (це на 157 тис. грн. менше від планового 

показника та на 1 733 тис. грн. більше ніж за 9 місяців 2019 року), в тому числі по підрозділах: 

- перевезення ТПВ – 3 068 тис. грн.; 

- захоронення ТПВ – 1 805 тис. грн.; 

- перевезення РПВ – 59 тис. грн.; 

- автопослуги – 333 тис. грн.; 

- свідоцтво на поховання – 7 тис. грн.; 

- благоустрій міста – 54 тис. грн.; 

- капітальні ремонти та реконструкція об’єктів благоустрою – 1 776 тис. грн. 

- від реалізації готової продукції (паливної щепи) – 244 тис. грн.  

- інші операційні доходи склали 13 673 тис. грн. в тому числі: 

- від реалізації вторинної сировини та металобрухту - 140 тис. грн., що відповідно до плану менше на 138 

тис. грн. - виконання 50 %; 

- від оренди контейнерів для ТПВ – 16 тис. грн., що на 2 тис. грн. менше планового показника, виконання 

88%; 

- отримано субсидій – 13 509 тис. грн., що на 4 065 тис. грн. менше від запланованого; 

- безкоштовно передані матеріали від ВЖКГ – 8 тис. грн. 

- інші доходи, а саме: амортвідрахування безкоштовно отриманих основних засобів – 388 тис.грн.,  

Невиконання планових показників по надходженнях є наслідком значного зниження кількості наданих 

послуг з перевезення та захоронення ТПВ внаслідок дії карантинних заходів.  

Реалізація вторинної сировини відбувалася не в повному обсязі внаслідок зменшення закупівельних цін. 

Видатки по підприємству склали – 22 203 тис. грн., (що на 3 603 тис. грн. менше від планового показника), 

з них витрати по підрозділах становлять: 

- підрозділ перевезення ТПВ – 4 112 тис. грн.; 

- підрозділ захоронення ТПВ – 1 447 тис. грн.; 

- підрозділ механізованого вуличного прибирання – 2 822 тис. грн.; 

- підрозділ по вивезенню рідких побутових відходів – 229 тис. грн.; 

- підрозділ благоустрою та озеленення міста – 4 233 тис. грн., 

- дорожньо-мостового господарства – 1 232 тис. грн.; 

- підрозділ вуличного освітлення – 1 971 тис. грн.; 

- утримання кладовищ – 772 тис. грн.; 

- видалення дерев та переробка на щепу – 155 тис. грн.; 

- капітальний ремонт та реконструкція об’єктів благоустрою – 1 489 тис. грн.; 

- адміністративні витрати – 2 356 тис. грн.; 

- витрати на збут – 889 тис. грн. 

- інші витрати – 496 тис. грн. 

В результаті діяльності підприємства за 9 місяців 2020 року перевищення видатків над доходами склало 796 

тис. грн. 

Станом на 01 жовтня 2020 року поточна кредиторська заборгованість складає – 1 945 тис.грн., в тому числі: 

за товари, роботи, послуги – 414 тис.грн., з них найбільші кредитори: 

 

ТОВ "Торговий дім Автотранс-Ойл"(ПММ)  264,0 

ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"  93,0 

ТОВ "ПРОФЕКОЛОГ"  7,0 

ТОВ "Дніпропром"  5,0 

КП "Потававодоканал" 4,0 



 

- за одержаними авансами – 428 тис.грн. 

- за розрахунками з бюджетом – 124 тис.грн. 

- інша поточна заборгованість - 467 тис.грн. 

Станом на 01.10.2020 року поточна дебіторська заборгованість складає – 4 117 тис.грн., в тому числі: за 

товари, роботи, послуги – 3 262 тис.грн., з них найбільші дебітори: 

 

Кінцевий споживач 2 521,0 

КП "МИРГОРОДТЕПЛОЕНЕРГО" 132,0 

ТОВ "МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО"  39,0 

КП "Миргородська управляюча компанія" 22,0 

ПрАТ "Миргородський агрошляхбуд" 19,0 

ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС ГРУП" 14,0 

КП "МИРГОРОДВОДОКАНАЛ" 10,0 

ПрАТ "МИРГОРОДКУРОРТ "ФІЛІЯ ПрАТ 

'МИРГОРОДКУРОРТ" СКК "МИРГОРОД" 

10,0 

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" 10,0 

ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 7,0 

 

- за виданими авансами – 38 тис. грн. 

- по розрахунках з бюджетом – 752 тис. грн. 

- інша поточна заборгованість – 65 тис. грн. 

Середньооблікова чисельність за 9 місяців 2020 року склала 141 чоловік, з них робітників – 120 чол, 

керівників, фахівців – 21 чол. В 2020 році в зв’язку із збільшенням обсягу виконаних робіт, в штатний розпис 

було введено 10 одиниць, а саме: введено 4 одиниці оператора агрегатних ліній сортування та перероблення 

деревини, 2 одиниці фахівця з публічних закупівель, та по одній одиниці електромонтера 3 розряду, 

дорожнього робітника 4 розряду, штукатура та прибиральника території кладовища.  

 

Основна діяльність підприємства – це санітарна очистка міста. На території Миргорода облаштовано 

32 контейнерні майданчики, на яких встановлені контейнери 4-ох видів: для залишкових відходів, пластику, 

скла та паперу. Для покращення навколишнього середовища та санітарного стану міста, всі контейнерні 

майданчики вкриті твердим покриттям. В 2020 році було облаштовано контейнерні майданчики за адресами: 

вул. Гоголя,14; Гоголя,139; Гоголя,154; Гоголя,162; Гоголя 181; Д.Апостола,5; Слави,59 та Свидницького,5. 

Також було побудовано контейнерний майданчик по вулиці Гоголя, 181/1. 

Для покращення якості надання послуг з збирання та захоронення відходів, в 2020 році було виготовлено 

власними силами 4 контейнери для вторсировини типу «Депо» (скло + пластик) та 4 контейнери для 

вторсировини типу «Депо» (папір) загальною вартістю 86466,45грн.  

 

 



 

Також для забезпечення належного надання послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів на 

території міста було придбано сміттєвоз на базі шасі IVECO об’ємом кузова 18м3 вартістю 3 389,7 тис. грн. 

На даний час КП «Спецкомунтранс» для збору відходів використовує 5 924 шт. контейнерів, а саме: 

• 5 782 контейнер для залишкових твердих побутових відходів (1,1 та 0,24 куб.м.); 

• 51 контейнер для збору паперу; 

• 47 контейнери для збору пластика; 

• 44 контейнери для збору скла. 

 

 
 

Обсяг вивезених твердих побутових відходів КП «Спецкомунтранс» 

за 2015 – 2019 роки та 9 міс.2020року, м3 

 

 
 

Споживачі з вивезення та захоронення ТПВ отримують послуги на договірній основі. Договори укладені з 

споживачами згідно норм утворення твердих побутових відходів. З населенням багатоповерхової забудови 
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станом на 01 жовтня 2020 року укладено – 8 884 договори, тариф складає – 13,52 грн. з 1 особи., з жителями 

приватного сектору – 8 777 договорів, тариф складає 16,10 грн. з 1 особи. 

З підприємствами, установами, приватними підприємцями, що здійснюють свою діяльність на території 

міста, укладено – 286 договорів на вивіз та 28 договорів на розміщення ТПВ. 

 

Стан розрахунків споживачів за надані послуги 

за 9 місяців 2020 року та заборгованість станом на 01 жовтня 2020 року (тис. грн.) 

 

Споживачі 
Борг на 

01.01.2020р 

Нараховано 

за 9 місяців 

2020р. 

Оплачено 

за 9 місяців 

2020р. 

% 

оплати 

Борг на 

01.01.2020р. 

Населення  1943 4582,6 4004,2 87,4 2521,2 

Пільги 0 94,3 94,3 100 0 

Субсидії 0 18,2 18,2 100 0 

Бюджетні 

установи 
0 394,9 390,6 98,9 4,3 

Інші споживачі 205 867,1 903,3 104,2 168,8 

Разом 2 148 5957,1 5410,60 90,8 2694,3 

 

Середній відсоток оплати споживачів за надані послуги за 9 місяців 2020 р. становить 90,8%, відсоток 

оплати по населенню становить 87,4 %. 

Боржникам за надані послуги працівниками підприємства розносяться повідомлення, запрошення, 

попередження. 

Для подачі позовної заяви для примусового стягнення боргу з фізичних осіб за послугу з вивезення та 

захоронення ТПВ підприємству необхідно сплатити судовий збір у розмірі від 0,1 до 1 розміру прожиткового 

мінімуму, що в гривневому еквіваленті становить від 227 до 2270 гривень та часто значно перевищує суму 

заборгованості абонента. На даний час підприємство не має вільних коштів на дані витрати. 

Дохід дільниці санітарної очистки за звітний період становить – 3068 тис. грн., в порівнянні до відповідного 

періоду минулого року (3098 тис. грн.) дохід зменшився на 30 тис. грн. 

За січень-вересень 2020 р. по даній дільниці витрати становлять – 4 112 тис. грн., в тому числі: 

- заробітна плата та нарахування - 1593 тис. грн.; 

- ПММ – 656 тис. грн.; 

- запасні частини та витрати на ремонт та техобслуговування - 745 тис. грн.; 

- сировина та матеріали – 79 тис. грн.; 

- охорона праці - 33 тис. грн.; 

- амортизація – 612 тис. грн.; 

- інші витрати (загальновиробничі витрати, страхування, розробка науково-технічної документації) – 

394 тис. грн. 

 

Захоронення ТПВ 

Миргородське міське звалище знаходиться на території Біликівської сільської ради та експлуатується КП 

"Спецкомунтранс". Площа звалища становить 12,1га. На звалище приймаються відходи ІІІ та IV класу 

небезпеки. 

Обсяг захоронених твердих побутових відходів та 

промислових відходів за 9 місяців 2020 року 

 

Показники 
Од. 

виміру 

9 місяців 

2019 року 

9 місяців 

2020 року 

+; - 

відхилення 

Захоронено ТПВ та промислові відходи тис. куб. м 83,79 76,62 -7,17 

 

На території звалища знаходяться: 

- дезбар’єр для знезараження коліс при виїзді автотранспортної техніки зі звалища; 

- дві пожежні ємності, об’ємом по 25 м3 кожна; 

- господарська зона, оснащена вагоном-контейнером, туалетом, шлагбаумом та оглядовою вишкою для 

візуального контролю виду відходів, що завозяться бортовими і самоскидними транспортними засобами. 

Освітлення господарської зони в темну пору доби здійснюється за допомогою бензинового генератора.  



На звалищі працюють: майстер дільниці захоронення ТПВ, 2 приймальника та машиніст бульдозера. 

Для безперешкодного проїзду до місця розвантаження відходів у 2020 році на звалищі було облаштовано 

під’їзд з твердим покриттям загальною довжиною 120 м. та шириною 4,5 метри. 

Дохід дільниці з захоронення ТПВ за звітний період становить – 1 805 тис. грн, що на 667 тис.грн. більше в 

порівнянні до відповідного періоду минулого року.  

За січень-вересень 2020 року на дільниці захоронення ТПВ витрати становлять – 1 447 тис. грн. в тому числі: 

- заробітна плата та нарахування – 290 тис. грн; 

- ПММ – 179 тис. грн; 

- запасні частини та витрати на ремонт - 168 тис. грн; 

- сировина та матеріали – 11 тис. грн; 

- охорона праці - 3 тис. грн; 

- податок на землю – 45 тис. грн; 

- екологічний податок – 669 тис. грн; 

- послуги санстанції (дослідження ґрунту, води, повітря) – 8 тис. грн; 

- послуги по повірці вагів – 3 тис. грн; 

- амортизація – 1 тис. грн. 

- інші витрати в т.ч. загальновиробничі витрати – 69 тис.грн. 

Для зменшення навантаження на міське звалище з відходів деревини, які були отримані в процесі 

обпилювання зелених насаджень міста та видалення аварійних дерев, було придбано подрібнювач відходів 

деревини вартістю – 151,8 тис. грн.  

За січень-вересень 2020 року було утворено та реалізовано Комунальному підприємству 

«Миргородтеплоенерго» 860 м3 деревинної паливної щепи на суму 292,1 тис. гривень з ПДВ.  

 

Благоустрій і озеленення 

КП «Спецкомунтранс» постійно підтримує порядок та чистоту в місті на загальній площі 123 га. 

Проводиться щоденне прибирання контейнерних площадок, урн та вулиць міста: Гоголя, Незалежності, 

Сорочинської, Воскресінської, Кашинського, Я.Усика, Д.Апостола, Багачанської, Старосвітської, 

Миргородських Дивізій, Шишацької, а також скверів та парків. Двічі на тиждень здійснюється прибирання 

вулиць та автобусних зупинок, а саме: Сорочинська, Д.Озеро, Полтавська, Боровиковського, Тичини, 

Харківка, Личанка, Єрківська, Козацька, Зінчаші, І.Білика. 

На балансі знаходиться та постійно проводиться очищення труб ливневої каналізації загальною 

протяжністю 5,4 км, канав та лотків розташованих по вул.Гоголя, Незалежності, Гурамішвілі, Сорочинська, 

Д.Озеро, Старосвітська, Харківка, Личанка, Тичини, Я.Усика, Хорольська. 

Підприємством разом із закладами, установами та жителями мікрорайонів міста у звітному році було 

висаджено 500 шт. дерев – береза, ялина, горобина, дуб, катальпа та 110 шт. кущів – туя, ялівець.  

 

 
 



Проведені роботи на квітниках: підготовка ґрунту (копання, рихлення, прополка), розкриття, обрізка троянд 

і багаторічних квітів. 

 

 
 

Висаджено закупленої розсади однорічних квітів в кількості 4533 шт. (петунія звичайна, петунія ампельна, 

цинерарія, сальвія) та 350 саджанців троянд. Всього придбано розсади та саджанців на суму 70,4 тис. грн. 

Також висаджено вирощену розсаду однорічних квітів у теплиці підприємства в кількості 9820 шт. (агератум, 

чорнобривці, сальвія, тютюн декоративний, вербена, гацанія, левиний зів, катарантус, кропивка).  

 

 



 

Квіти висаджені у сквері Слави, в парку ім. Шевченка та на новостворених квітниках в межах міста, а також 

у встановлених на Центральній площі бетонних вазонах (19 штук). Щоденно здійснювався полив квітів та 

дерев, по мірі необхідності проводилося рихлення ґрунту після поливу. Крім того, проводилося оброблення та 

підживлення квітів, кущів.  

Загалом приведено в порядок газонів на площі 2400м2 та квітників на 1850 м2. 

По заявках мешканців міста було проведено обпилювання 453 шт. дерев та видалено аварійних в кількості 

188 шт. 

У 2020 році проведено фарбування бюстів, парапетів, шляхопроводу та центрального мосту. Впорядковано 

12 ігрових майданчиків, а також встановлено інвентар для фітнесу по пров.Скляра вартістю 31,2 тис.грн.  

В рамках реалізації проектів по Громадському бюджету та Міста активних громадян на 2020 рік, для 

створення комфортних умов для ігор та дозвілля, було придбано та встановлено вуличні тренажери у парковій 

зоні мікрорайону «Мінзаводський» по вулиці Шишацькій вартістю 92,3 тис.грн. Для встановлення на дитячому 

майданчику по провулку Кривенка було придбано карусель вартістю 15,7 тис. грн. Крім того, придбано та 

встановлено у сквері на перехресті вулиць Старосвітської та Гоголя новий арт - об’єкт «Я люблю Миргород» 

вартістю 42,0 тис. грн. Для експозиційного доповнення етнографічного комплексу-музею під відкритим небом 

«Козацький стан», було придбано матеріалів на суму 19,5 тис. гривень.  

Загальний обсяг площі косіння, що проводився по вулицях Гоголя, Миргородських Дивізій, Хорольська, 

Д.Апостола, Сорочинська, Старосвітська, Воскресінська, Козацька, Шишацька, Свидницького, Багачанська, 

Кашинського, Харківка, Тичини, Озерна, скверів Вічний вогонь, Чорнобильський, Миргородським козакам, 

голодомору, центральна площа, парки: парк ім. Шевченка, парк по вул. Гоголя 157, міський пляж, меморіали 

у 2020 році склав 29,2га.  

За заявками мешканців міста було проведено обпилювання 422 шт. дерев та видалено аварійних – 205 шт. 

До офіційного відкриття міського пляжу (01.06.2020 року) були проведені роботи по прибиранню акваторії 

пляжу (косіння трави, пиляння сухих дерев, гілок, прибирання сміття, фарбування лавочок та грибків, вапняне 

фарбування вбиральні), проведене водолазне обстеження та очистка дна акваторії пляжу загального 

користування, встановлено рятувальний пост. 

Дохід по дільниці благоустрою за звітний період становить – 54 тис.грн, (відповідний період 2019р. – 48,9 

тис. грн.), в тому числі по підрозділах: послуги з благоустрою – 10,7 тис. грн.(2019 рік–9,5 тис. грн.), за 

користування громадською вбиральнею – 43,3 тис. грн. 

За 9 місяців 2020 року по даній дільниці витрати становлять – 4233 тис. грн, (в тому числі по підрозділах – 

благоустрій – 3802 тис. грн, рятувальна станція – 232 тис. грн, обслуговування новорічної ялинки – 17 тис. грн, 

утримання громадського туалету – 182 тис. грн.) та становлять:  

• заробітна плата та нарахування – 2627 тис. грн 

• сировина та матеріали – 271 тис. грн; 

• запасні частини – 117 тис. грн; 

• ПММ – 59 тис. грн; 

• електроенергія – 37 тис. грн; 

• амортизація – 297 тис. грн; 

• охорона праці та навчання матросів - 29 тис. грн; 

• податок на землю – 140 тис. грн; 

• водопостачання та водовідведення – 5 тис. грн; 

• обстеження та очищення р. Хорол – 9 тис. грн.; 

• інші витрати (загальновиробничі) – 633 тис. грн. 

 

Механізоване вуличне прибирання 

Для механізованого вуличного прибирання використовується 20 одиниць техніки. Це самоскиди - 5 од.; 

поливо мийний автомобіль – 1 од.; екскаватори – 3 од., трактори колісні - 7 шт.; автогрейдер – 1шт.; 

автонавантажувачі – 2шт. 

 



 
 

Протягом звітного періоду 2020 року проводилось механізоване вуличне прибирання вулиць міста. Так в 

літній період кожен день проводиться підмітання та миття вулиць міста спеціалізованим автомобілем. Через 

день проводиться поливання клумб, газонів, дерев. Задіяна техніка при навантажуванні та вивезенні стихійних 

звалищ, перевезення щебеню для підсипки доріг. В зимовий період проводилось посипання доріг піщано-

сольовою сумішшю та чищення доріг від снігу. 

Для зменшення кількості стихійних звалищ біля контейнерних майданчиків, було придбано комплект 

підіймально-транспортувального обладнання портального типу АТ-8014 із 3 змінними контейнерами вартістю 

573,0 тис. гривень та ще 3 змінні контейнери для портального сміттєвоза об’ємом 7м3 загальною вартістю 

126,0 тис. гривень. 

Дохід за надані послуги транспортом населенню та стороннім організаціям склав – 333,0 тис. грн.,  

Затрати по дільниці механізованого прибирання за звітний період склали 2822,0 тис. грн, в тому числі: 

• заробітна плата та нарахування – 1078 тис.грн; 

• пально-мастильні матеріали – 543 тис.грн.;  

• запасні частини – 413 тис.грн.; 

• техобслуговування та ремонт транспортних засобів – 17 тис.грн.;  

• страхування автомобілів - 5 тис.грн.;  

• охорона праці – 13 тис.грн.; 

• амортвідрахування – 496 тис.грн.;  

• інші в т.ч. загальновиробничі затрати - 257 тис.грн. 

 

Дорожньо-мостове господарство  

У 2020 році дільниця здійснювала поточне обслуговування доріг, шляхопроводів, пішохідних переходів, 

продовжували роботи по реконструкції тротуару по вул. Сорочинській. Сума робіт - 1 153,3 тис.грн. Було 

поновлено дорожню розмітку на пішохідних переходах та перехрестях доріг, на вулицях міста, проведена 

заміна старих та встановлення нових дорожніх знаків. 

В зв’язку з обмеженим фінансуванням, у 2020 році було проведене підсипання та грейдерування доріг міста 

по вулицях Л.Українки, Комарова, В.Міщенка, Залізничній. 

Крім того, у 2020 році дільницею дорожньо-мостового господарства було проведено улаштування 

монолітних залізобетонних фундаментів під металеві стійки освітлення пішохідних переходів по вулиці 

Гоголя 172, Гоголя 148, Гоголя 159, Гоголя 153, Гоголя 90, Гоголя 64, Сорочинській 2, Київській та 

улаштування монолітних сходів на центральному пляжі міста.  

 



 
 

Також було проведено будівництво контейнерного майданчика по вул. Гоголя,181/1 та визначено 24 

паркувальних місця для осіб з обмеженими можливостями. 

Для запобігання паркування автомобілів на зеленій зоні, було виготовлено та встановлено бетонні 

стовпчики по вул. Гоголя в районі скверу «Вічної Слави» та універсаму в кількості 32 шт.  

Затрати по дільниці склали – 1232,0 тис. грн. в тому числі: 

• заробітна плата та нарахування - 700 тис. грн,; 

• ПММ – 13 тис. грн; 

• амортвідрахування - 36 тис. грн, 

• сировина, матеріали та запчастини – 294 тис. грн 

• електроенергія (світлофори) – 6 тис. грн; 

• підключення Інтернету до зупинок – 5 тис. грн.;  

• охорона праці – 9 тис. грн.; 

• інші витрати, в т.ч. загальновиробничі – 169 тис. грн. 

 

Вуличне освітлення 

У 2020 році дільниця вуличного освітлення здійснювала поточне обслуговування та поточні ремонти мереж 

вуличного освітлення, а також реконструкції мереж вуличного освітлення. Загальна вартість проведеної 

реконструкції вуличного освітлення в 2020 році становить 997,6 тис. грн. 

 

 



• Вул. Джерельна 

• Вул. Ламана 

• Вул. Міщенка 

• Вул. Польова 

• Вул. Багачанська ( тротуарне освітлення ) 

• Вул. Висоцького 

• Вул. Київська №4-24, №13-27, №1А-11 

• Вул. Шишацька №105, №107, №115 

• Вул. Багачанська, від під'їзду №4 буд.№110 до житлового буд. №104-46 

• Вул. Красносільська №60,62,64,№37/1 

• вул. Почапці №51,53,з №31 по №27,25 

• вул. Гоголя 

• вул. Заливна 

• вул. Комарова 

• вул. Котляревського 

• вул. Лугова 

• вул. Нафтовиків 

Проведені реконструкції по освітленню пішохідних переходів на суму 269,8 тис.грн по наступним адресам: 

• вул. Гоголя, 66 

• вул. Гоголя, 125 

• вул. Сорочинська, 2 

• вул. Гоголя (напроти парку Вічної Слави) 

• вул. Гоголя, 159 

• вул. Гоголя, 148 

• вул. Гоголя, 158 

• вул. Київська – Дібрівська 

Проведено поточні ремонти вуличного освітлення по вул. Марусиченка, І.Богослова, вул. Бережанська. 

Підприємство брало участь в тендерних процедурах на закупівлю послуг з реконструкції мереж вуличного 

освітлення та успішно виконало роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення в с. Рашівка Гадяцького 

р-ну по об’єктах КТП-415, КТП-418, КТП-420. 

Утримання вуличного освітлення направлене на заміну ламп, ремонт ліній, заміну світильників, заміну 

режиму функціонування системи освітлення, зняття показників лічильників, ліквідацію аварій. 

На балансі підприємства знаходяться 53 шафи обліку, загальна кількість світлоточок, задіяних у системі 

зовнішнього освітлення м. Миргорода – 5590 шт, загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення - 

148,144 км. 

Затрати по дільниці склали – 1971 тис. грн. в тому числі: 

• заробітна плата та нарахування - 679 тис. грн,; 

• ПММ – 11 тис. грн; 

• амортвідрахування - 183 тис. грн, 

• сировина, матеріали та запчастини – 286 тис. грн 

• електроенергія – 594 тис. рн, (в т.ч. 5 тис. грн. – світлофори); 

• обслуговування системи моніторингу місцевого освітлення – 30 тис. грн.; 

• виправлення пошкоджених опор – 7 тис. грн. 

• охорона праці – 15 тис. грн. 

• інші витрати, в т.ч. загальновиробничі – 166 тис. грн. 

 

Утримання кладовищ 

КП «Спецкомунтранс» обслуговує 8 міських кладовищ. 

Загальна площа кладовищ, яка обслуговується, становить 26 га. 

На дільниці ритуальних послуг працюють 8 прибиральників території кладовищ (доглядачі кладовищ), 1 

майстер та 1 приймальник замовлень на похоронне обслуговування. 

Приймальник замовлень на похоронне обслуговування веде журнал поховань та перепоховань, журнал 

реєстрації свідоцтв про поховання, видає свідоцтва про поховання. 

Протягом 2020 року утримання та благоустрій міських кладовищ виконувався в повному необхідному 

обсязі.  



Для розмежування території кладовища та забезпечення належного естетичного вигляду, вздовж кладовища 

по вулиці Ломиковського зі сторони вулиці Гоголя та вулиці Ломиковського було побудовано бетонну 

секційну огорожу загальною довжиною 208 метрів. Також вздовж кладовища по вулиці Гурамішвілі зі сторони 

провулку Наріжного було побудовано бетонну секційну огорожу загальною довжиною 78 метрів. 

На кладовищі по вулиці Петрівській на Алеї почесних поховань було проведено улаштування площадки з 

тротуарної плитки та збудовано флагшток для прапору.  

Дохід за оформлення свідоцтва на поховання склав – 7 тис. грн. 

Витрати за період по дільниці ритуальних послуг склали 772,0 тис. грн., в тому числі 

•  – заробітна плата та нарахування - 579 тис. грн; 

• - сировина та матеріали – 7 тис. грн; 

• - ПММ - 15 тис. грн; 

•  - запасні частини – 11 тис. грн; 

•  - амортизація – 19 тис. грн; 

•  - інші витрати (загальновиробничі) – 141 тис. грн. 

У 2020 році було подано 2 проєкти до обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад 

Полтавської області. 

Першим проєктом заплановано встановлення нової сучасної мобільної сортувальної лінії твердих 

побутових відходів. Сортування здійснюватиметься на 17 фракцій та охопить 100% твердих побутових 

відходів міста. Після сортування, відібрана вторинна сировина подаватиметься до пресу, який є в наявності у 

комунального підприємства, та пресуватиметься в тюки (окрім скла). При накопиченні певного обсягу 

конкретного виду сировини буде вивозитися до переробної організації. Фінансування: кошти обласного 

бюджету у сумі 600,00 тис. грн., кошти міського бюджету - 600,00 тис. грн. 

Інша ініціатива розрахована на попередження техногенної катастрофи у селах довкола міста, а саме: Білики, 

Вовнянка, Гаркушинці, Зубівка, Петрівці, Шахворостівка, Ярмаки, де щорічно частина відходів з громад не 

вивозиться та потрапляє до несанкціонованих сміттєзвалищ, наприклад, до лісосмуг. Несанкціоновані 

сміттєзвалища створюють загрозу техногенної катастрофи у громадах. У рамках проєкту заплановано 

придбання контейнерів об’ємом 0,24 м3 та проведення роз'яснювальної роботи. Контейнери будуть надаватися 

в користування громадам. Фінансування: кошти обласного бюджету у сумі 800 тис. грн. та кошти партнерів - 

800 тис. грн. 

Головною проблемою на підприємстві є фізичний знос основних засобів, які задіяні у виробничому процесі: 

зношеність автомобільного та контейнерного парку, відсутність резервного фонду контейнерів. Великою 

проблемою також є неплатоспроможність населення. Нагальним є питання встановлення чітких меж 

відповідальності за утримання в належному стані території, яка закріплена за приватними підприємцями та 

комунальними підприємствами. Особливо актуальне дане питання в зимовий період. 

 

Діяльність КП «Миргородська управляюча компанія» 

Предметом основної діяльності комунального підприємства «Миргородська управляюча компанія» 

Миргородської міської ради є надання послуг з управляння багатоквартирними житловими будинками в м. 

Миргород. Саном на 01.01.2021 року на обслуговуванні КП «Миргородська управляюча компанія» 

знаходиться 139 багатоквартирних житлових будинки загальною площею 373,6 тис. м2. Для забезпечення 

належних умов проживання мешканців та відновлення технічного стану багатоповерхових житлових будинків 

протягом 2020 року в житлових будинках проведені роботи з поточного ремонт на суму 13766,7 тис. грн., в 

т.ч.: 

• прибирання та косіння прибудинкової території – 2701,9 тис. грн.; 

• поточний ремонт покрівель – 717,9 тис. грн.; 

• поточний ремонт під’їздів – 2153,4 тис. грн.; 

• поточний ремонт конструктивних елементів (заміна дверей, вікон, ремонт цоколя, ганків, заробляння 

стиків та інше) – 1302,4 тис. грн.; 

• поточний ремонт мереж холодного водопостачання, каналізації, гарячого водопостачання, 

теплопостачання та ливневої каналізації – 2790,1 тис. грн.; 

• поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання – 897,9 тис. грн.; 

• технічне обслуговування 56 ліфтів – 825,9 тис. грн.; 

• енергопостачання ліфтів – 342,1 тис грн.: 

• електрична енергія для освітлення місць загального користування – 1018,2 тис грн.; 

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

спортивних майданчиків, утримання аварійно-диспетчерської служби, дератизація та інше) – 1016,9 тис. грн. 

 



Аналіз наданих послуг підприємством 

 
 

Діяльність КП «МИРГОРОДВОДОКАНАЛ»  

Основні напрямки і завдання КП «Миргородводоканал» задовольнити потреби споживачів у постачанні 

води належної якості, підвищення надійності роботи системи питного водопостачання та водовідведення, 

економічне витрачання водних ресурсів, забезпечити енергозбереження. 

Основною ліцензованою діяльністю ОКВПВКГ «Миргородводоканал» є централізоване водопостачання 

міста Миргород, селища Велика Багачка, сіл Гаркушинці, Попівка, Білики Миргородського району та 

централізоване водовідведення міста Миргород та селища Велика Багачка. 

Крім основної діяльності по наданню послуг з водопостачання та водовідведення, ліквідації аварійних 

ситуацій, поточних ремонтів мереж, які знаходяться на балансі підприємства, підприємство виконує інші 

роботи по замовленнях споживачів, а саме: 

• будівельно-монтажні та ремонтні роботи на мережах;  

• проектні роботи; 

• видачу техумов; 

• послуги автотранспорту; 

• пусконалагоджувальні роботи; 

• роботи з монтажу засобів вимірювання; 

• гідродинамічне прочищення систем каналізації. 

У 2020 році КП «Миргородводоканал» були виконані роботи 

За 2020 р. бригадами аварійно-відновлювальних робіт дільниці водопостачання усунено 115 поривів 

водопровідних мереж та 56 витоків з колодязів. 

Бригадою аварійно-відновлювальних робіт дільниці водовідведення ліквідовано 957 засмічень 

каналізаційної мережі. 

Встановлено 167 люків на водопровідні та каналізаційні колодязі. 

Очисні споруди: 

• відновлено дренаж та проведено очистку 3-х мулових майданчиків на очисних спорудах; 

• виконана реконструкція 1-го вторинного відстійника (мулоскреб) на очисних спорудах; 

• проведено чистку 2-х піскових майданчиків; 

• проведено реконструкцію на одному вторинному відстійнику(мулоскріб) 

Проведена автоматизована комп'ютеризація, диспетчеризація та встановлена система охорони та 

відеоспостереження на КНС-1, КНС-3, КНС-4, водозаборі №1 та водозаборі №3, артезіанських свердловинах.  
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Крім того, проводиться поточний ремонт по ліквідації аварійних ситуацій на мережах водопроводу та 

каналізації, заміна старих мереж водопроводу: 

- проводиться постійна профілактика та чистка каналізаційних колекторів;  

- виконано прочищення каналізаційної мережі із застосуванням спецтехніки вул. Сорочинська – вул. 

Незалежності, вул. Воскресінська, вул. Гоголя, вул. Вокзальна. Було проведене капітальне очищення 

дренажних мереж зливової каналізації вул. Я.Усика; 

- виконано реконструкцію каналізаційних мереж вул.Гоголя 113 ( 40 м ), П.Мирного 10 (20 м), Гоголя 123 

( 10 м ); 

- виконана очистка приймальних резервуарів на КНС-2, КНС – 4, КНС – 3; 

- виконано будівництво водопровідної мережі по вул.Комарова (L= 218м, D=50мм), вул. Хорольська (L= 

303м, D=63мм) ; 

- виконано реконструкцію водопровідної мережі методом санації, з заміною на труби ПЕ з заміною 

запірної арматури та побудовою водопровідних колодязів по вул. Озерна (L= 270м, D=110мм), вул. Гоголя (L= 

130м, D=110мм), вул. Марусиченка (L= 230м, D=90мм); вул. П.Мирного 10-14 (L= 70м, D=90мм), Личанська 

83 (прокладання відкритим методом) (L= 27м D=110мм), Промислова 47 (L= 70м, D=90мм), Котляревського 

222-226 (L= 25м D=90мм), Я.Усика (L= 130м D=75мм), Д.Апостола 4 (L= 40м D=75мм); 

- встановлені насосні агрегати на КНС-1 (1 шт.) та КНС – 3 (1 шт.); 

- зроблена проєктна документація на реконструкцію каналізаційної насосної станції №2 по вул. Гоголя з 

використанням енергозберігаючого насосного обладнання. 

- зроблена проєктна документація на будівництво двох мулових майданчиків. 

- придбано та встановлено на артезіанських свердловинах 10 глибинних насосів та 2 електродвигуни до 

глибинних насосів FORAS. 

Фінансово-економічна діяльність  

Обсяги відпуску продукції в кількісному виразі за 2020 року становлять: 

• по водопостачанню 1 584,4 тис. м3, в 2018 році – 1 567,3 тис. м3, в 2019 році – 1561,3 тис. м3; 

• по водовідведенню 1 109,0 тис. м3; в 2018 році – 1 224,0 тис. м3, в 2019 році – 1257,0 тис. м3. 

Чистий дохід за 2020 рік - 32 918 тис. грн., в 2019 році – 24 870 тис. грн. 

Грошовими коштами за цей період отримано 34 869 тис. грн., фінансової допомоги з місцевого бюджету 1 

961,0 тис. грн., які використано на оплату за електроенергію, фінансовий аудит, розробку плану, складання 

проєкту та електромонітори. Крім того, з місцевого бюджету отримано інвестиційних коштів в сумі 2 020 тис. 

грн., які було використано на придбання: 

- насосу на КНС №1; 

- 2 автомобілів; 

- канало-промивочної машини; 

- 2 витратомірів. 

За 2020 рік грошовими коштами було отримано 28 725 тис .грн. 

За 2020 рік операційні витрати по підприємству очікуються в сумі 35 131 тис. грн., в 2018 році – 30 880 тис. 

грн. 

Сплачено податків до державного та місцевого бюджетів: 9 768,6 тис. грн., в т.ч. ПДВ – 1 870,1 тис. грн., 

ПДФО - 1 360,0 тис. грн., ЄСВ – 3 435,2 тис. грн., податку на землю – 221,4 тис. грн. 

Структура витрат підприємства: 

• Матеріальні витрати – 26,0 % від загальної суми операційних витрат; 

• в т.ч. електроенергія – 19,7 % від загальної суми витрат; 

• Амортизаційні відрахування – 3,9 % від загальної суми витрат 

• Витрати на оплату праці – 48,9 % від загальної суми витрат; 

• Нарахування та оплату праці - 10,2 % від загальної суми витрат; 

• Інші витрати операційної діяльності –11,0 % від загальної суми витрат, 

• в т.ч.податки (окрім ПДВ) – 4,2 % від загальної суми витрат. 

Станом на 01.01.2021 року спискова чисельність працівників – 149 од. 

Середньомісячна заробітна плата за 2020 рік 1 працівника – 9 052,05 грн. 



 
 

Проблемні питання : 

• в зв`язку з тим, що очисні споруди знаходяться в аварійному стані, виникла загроза забруднення річки 

Хорол, тому необхідно провести реконструкцію очисних міських споруд господарсько-побутових стічних вод 

потужністю 7000м3/; 

• для покращення та надійності водопостачання правобережної частини міста необхідно виконати 

будівництво водоводу від водозабору №2 до існуючої водопровідної мережі по вулиці М.Дивізій; 

• для покращення та надійності водопостачання необхідно виконати реконструкцію ділянок водогонів по 

вулицях Єрківська, Тичини, Грекова, Харківка від перехрестя вулиць в місті Миргород; 

• придбання екскаватора; 

• придбання насоса для перекачування стічних вод на КНС №2; 

• придбання та встановлення сучасних енергоефективних насосів на КНС. 

 

 



 

 
 

Діяльність КП «Миргородтеплоенерго»  

КП «Миргородтеплоенерго» надає послуги з постачання теплової енергії у вигляді опалення та гарячого 

водопостачання у місті Миргороді та смт. Велика Багачка.  

За 2020 рік підприємство виконало поточні ремонти та обслуговування всього обладнання, яке задіяно в 

процесі виробництва тепла, а саме:  

• виконано відновлювальний ремонт аварійних ділянок, які було пошкоджено під час експлуатації та 

гідравлічних випробувань,  

• виконано ремонт теплової ізоляції цих ділянок.  

• в місцях проведення аварійних робіт виконано відновлення благоустрою та асфальтового покриття.  

• Проведено заміну котла, який відпрацював свій ресурс та знаходився в критичному стані в котельні по 

вул. Шишацькій, 80а.  

Завдяки фінансовій підтримці міської ради проведено закупівлю технологічного обладнання, а саме: 

• насос з електродвигуном для котельні по вул. Старосвітській, 17 

• газових котлів для котелень по вул. Гоголя, 156а та Гоголя, 181г,  

• газовий лічильник роторного типу 

• теплові лічильники для комерційного обліку теплової енергії 

• Загальну сума складає 966736 гривень.  

Розпочато роботу по забезпеченню споживачів категорії населення загальнобудинковими вузлами 

комерційного обліку гарячої води. Виготовлено проєктну документацію та частково проведено закупівлю 

необхідних матеріалів. Забезпечення будинків вузлами комерційного обліку гарячої води дозволить 

контролювати в повній мірі фактичне споживання гарячої води в будівлі. 

Підприємством ведеться постійний контроль за дотриманням режимів роботи теплогенеруючого 

обладнання, насосних установок, обладнання хімводопідготовки, що дає змогу найбільш ефективного 

використання енергоресурсів та подовжує ресурс роботи устаткування. 

З кожним роком робота підприємства ускладнюється в зв’язку з погіршенням технічного стану теплових 

мереж та теплогенеруючого обладнання, яке здебільшого відпрацювало свій ресурс та має невисокий ККД. 

Фактичне споживання енергоносіїв за останні 3 роки наведено в діаграмах: 

  



Споживання газу 

 

 
 

Споживання щепи 

 

 
 

Споживання електроенергії 

 

 



 

Споживання води 

 

 
 

Реалізація теплової енергії (опалення + гаряча вода) 

 

 
 

Проблемні питання 

Фактично за 2020 р. підприємство отримало збитки у сумі 11,3 млн. грн., що є результатом застосування 

економічно необґрунтованих тарифів на теплопостачання, відсутність компенсації з різниці в тарифах та 

нарахування штрафів газопостачальною організацію НАК «Нафтогаз України».  

Відповідно до розрахунку обсягу заборгованості різниці в тарифах по підприємству, не відшкодовано 36,8 

млн. грн. 

На даний час у підприємства також відсутні кошти на оплату спожитого природного газу. Незважаючи на 

проведення платежів за природний газ через застосування механізму контрольованого розподілу виручки по 

постанові № 217, загальний обсяг заборгованості підприємства за газ станом на 01.01.2021 р. складає 44,6 млн. 

грн., що негативно впливає на роботу підприємства. НАК «Нафтогаз України» подав на підприємство 10 

позовів до суду за несвоєчасні розрахунки за спожитий газ у попередніх роках на суму – 2,6 млн. грн. Станом 

на 01.01.2021р. підприємство повністю оплатило штрафні санкції. 

Крім того, збільшується ціна на послуги з розподілу з 01.01.2021 на 49,6% (1456,2 грн. за 1 тис. куб. м з 

ПДВ). 

Відсоток оплати споживачів за теплопостачання за 2020 р. становить 95%, дебіторська заборгованість 

станом на 01.01.2021 року – 20 млн. грн. 



Для зменшення дебіторської заборгованості на підприємстві постійно ведеться претензійно-позовна робота. 

За 2020 рік подано до суду 64 позовів на суму 1302,6 тис. грн., в т. ч. по населенню 61 позов на суму 1161,4 

тис. грн. Розглянуто в судах 62 позови на суму 1074,0 тис. грн., в т. ч. по населенню 60 позовів на суму 1001 

тис. грн. Утримано органами юстиції 183,5 тис. грн. 

 

Реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин  

Упродовж 2020 року була проведена відповідна робота у сфері соціально-трудових відносин, а саме : 

- щодекадно здійснювався моніторинг стану виплати заробітної плати на всіх підприємствах міста: загальна 

сума заборгованості заробітної плати у місті в порівнянні до 1 січня 2020 року збільшилася на 400,6 тис. грн. 

та станом на 1 січня 2021 року становить 672,8 тис. грн.; 

- проведено 10 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, 

заслухано 4 керівників підприємств-боржників; 

- робочою групою по легалізації заробітної плати та зайнятості населення міста проведено 9 рейдів, 

спостережено 70 суб’єктів господарської діяльності, виявлено 10 найманих працівників, які працювали без 

оформлення трудових відносин, за результатами проведеної роботи та згідно даних Миргородського 

управління ГУ ДПС у Полтавській області у добровільному порядку суб’єктами господарської діяльності 

легалізовано 2475 робочих місця; 

- проведено 9 засідань робочої групи по легалізації заробітної плати та зайнятості населення міста, 

заслухано 45 керівників юридичних осіб та 20 фізичних осіб; 

- проведено повідомну реєстрацію колективних договорів. Зареєстровано 54 договори, зміни до них та 

опубліковано на офіційному веб-сайті; 

- у 2020 році проведено чергову атестацію на 3 підприємствах, 3 робочих місць. 

 

 
 

Реалізація заходів із соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, які постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС, учасників антитерористичної АТО/ООС 

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» 6 особам з інвалідністю та 15 

малозабезпеченим пенсіонерам було виплачено матеріальну одноразову допомогу в сумі 17,6 тис. грн. 

У санаторно-курортних закладах оздоровлено: 

23 особи з інвалідністю та ветерана війни; 

33 громадянина, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії;  

13 учасників АТО.  

За кошти, виділені з обласного бюджету, у 2020 році оздоровлено у санаторіях Полтавської області 6 осіб 

(1 особа з числа учасників АТО та 5 - особи з інвалідністю з числа учасників бойових дій на території інших 

держав.  

У 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», пройшли професійну 
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адаптацію за спеціальністю водія 11 учасників АТО/ООС та психологічну реабілітацію отримали 9 учасників 

АТО/ООС.  

Особи з інвалідністю у 2020 році забезпечені 608 одиницями технічних та інших засобів реабілітації, а саме: 

28 кріслами колісними, 56 засобами реабілітації, 524 протезно-ортопедичними виробами. 

З міського бюджету спрямовано кошти на відшкодування витрат:  

1) на автомобільний проїзд – 406,9 тис.грн.; 

2) на проїзд у приміському залізничному транспорті – на суму 259,3 тис. грн.; 

3) на послуги зв’язку – 284,6 тис. грн.; 

4) на безоплатне (пільгове) придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

– 63,8 тис. грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету було відшкодовано вартість ритуальних послуг на поховання 13 осіб 

в сумі 18,0 тис. грн. ( 6 учасників бойових дій, 7 інвалід війни).  

 

Призначення і виплата всіх видів державних допомог 

Сума виплачених допомог управлінням соціального захисту населення за 2020 рік склала 49 550,7 тис. грн. 

Допомога сім'ям з дітьми виплачена 1036 особам на загальну суму 17 420,0 тис. грн. (за12 міс. 2019р. – 1199 

сім’ям/ 19 368,55 тис.грн.), що на 13,6 % менше, ніж у 2019 році, сума виплаченої допомоги зменшилася на 

10,0%  

 

 
 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям виплачена 305 сім'ям на загальну суму 9 593,0 тис. 

грн. (224 / 7 728,58 тис.грн), що більше у порівнянні з минулим роком на 19,4 %; 
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Державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати 

дитину або місце проживання їх невідоме, надана 7 особам на суму 106,8 тис.грн., розмір виплаченої допомоги 

збільшився на 41,7%. Державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення виплачено 4 прийомним батькам на суму 353,4 тис.грн., що на 28,5 % 

більше, ніж за минулий рік (3/ 252,55 тис.грн.). 543 інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам відповідно до 

Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" було виплачено 

допомогу на суму 12 556,6 тис.грн. (за 12міс. 2020р. – 533/ 11 475,68 тис.грн.). 

 

 
 

Виплачено компенсацію 11 фізичним особам, які надають соціальні послуги, на суму 33,9 тис.грн. Державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам отримали 153 особи на суму 3 044,5 

тис.грн. Щомісячну допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок 

психічного розладу у 2020 році отримали 44 особи в сумі 1 059,7 тис.грн. Допомогу по догляду за інвалідом 1 

групи або престарілим, який досяг 80 річного віку отримали 106 осіб на суму 50,9 тис.грн. Тимчасову державну 

допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсію, отримало 

23 особи на суму 337,5 тис.грн.112 батькам виплачена допомога на дітей, які виховуються у багатодітних 

сім’ях, на суму 2 768,5 тис.грн. 68 осіб отримали компенсацію за оплату послуги з догляду за дитиною до трьох 

років «муніципальна няня» на суму 515,7 тис.грн. 227 осіб віком понад 80 років отримують допомогу на догляд 

на суму 1 744,0 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» за 2020 рік до управління соціального захисту населення звернулося для взяття на облік 40 осіб. 

Станом на 01.01.2021 року на обліку перебуває 1942 внутрішньо переміщених особи. Одержує щомісячну 

адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 

станом на 01.01.2021 року 259 сімей. З початку року субсидією на житлово-комунальні послуги скористалося 

5910 домогосподарств в сумі 55 621,5 тис. грн. (7684 домогосподарства / 63 097,2 тис.грн. за 12 міс.2019р.).  

Станом на 01.01.2021р. середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги становить 1851,3 грн. 

проти 1216,9 грн. у минулому році.  
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Станом на 01.01.2021р. користується пільгами з оплати житлово-комунальних послуг 2445 осіб, що на 2,0% 

менше, ніж у минулому році (2506 осіб). Всього надано пільг на суму 22 015,0 тис.грн. Станом на 01.01.2021 

р. до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, включено 11 220 

пільговиків, в тому числі учасників АТО– (учасників бойових дій - 803, інвалідів війни -12, учасників війни-2, 

членів сімей загиблих-7). 

Особливе значення для забезпечення виваженої політики соціального захисту відіграє Програма 

соціального захисту населення. На виконання Програми соціального захисту населення м.Миргорода на 2020 

рік впродовж року виплачено:  

- одноразову адресну матеріальну допомогу 692 мешканцям міста на загальну суму 1 051,72 тис.грн.;  

- допомогу на поховання - 20 особам на суму – 20,0 тис. грн.; 

-одноразову допомогу при народженні дитини - 92 жінкам на суму 77,6 тис.грн.;  

- 12 інвалідам війни (в тому числі: 4- з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС; 5- з числа воїнів- 

інтернаціоналістів, 1- з числа ветеранів Другої світової війни та 2- з числа учасників АТО/ООС) матеріальну 

допомогу для проведення ремонту житла в сумі 120,0 тис.грн., 

- разову адресну допомогу 191 учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в сумі 124.4 

тис.грн. 

 

 
 

Пріоритетним напрямком соціального захисту населення міста визначено надання соціальної підтримки 

учасникам АТО, ООС та членам їх сімей. 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 2020 році з міського бюджету спрямовано 1 903,9 тис.грн. Відповідно 

до Комплексної програми:78 сім’ям учасників ООС виплачено одноразову грошову допомогу для вирішення 

соціально-побутових питань та у зв’язку із скрутними життєвими обставинами на суму 78,0 тис.грн.;1 сім’я 

загиблого воїна – інтернаціоналіста та 4 сім’ї загиблих учасників АТО одержали щорічну матеріальну 

допомогу в розмірі 10 тис.грн. на сім’ю.  

 

Надання соціальних послуг населенню громади 

У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради станом на 

01.01.2021р. на обліку перебувало 1479 непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів та інвалідів, 

одиноких громадян, яким надаються соціальні послуги. 

►Відділенням соціальної допомоги вдома надавалися понад 30 видів послуг, які надають 32 соціальні 

робітники. Впродовж 2020 року надано послуг 418 особам, з них на платній основі, згідно затверджених 

тарифів, обслуговувалося 42 особи, в яких є працездатні діти, але які живуть в інших населених пунктах. Від 

надання платних послуг в 2020 році надійшло 59 тис.20 грн.  

►У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання станом на 01.01.2021 р. 

проживає 25 людей похилого віку. 

►Відділення денного перебування надало послуги 554 особам.  

►У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги станом на 01.01.2021 року 

надано послуг 629 особам. 
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У 2020 році послугами Пункту прокату технічних та інших засобів реабілітації скористалося 63 особи.  

Послугами «соціального таксі» скористалося 48 осіб та надано 139 послуг. 

 

Діаграма проходження комплексу реабілітаційних заходів дітьми з інвалідністю та дітьми віком до 

трьох років (включно), які належить до групи ризику щодо отримання інвалідності за 2020 рік 

 

 
 

Комплекс реабілітаційних заходів, 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 дітей з інвалідністю м. 

Миргорода, Миргородського, Великобагачанського, Шишацького районів та Білоцерківської, 

Великосорочинської, Великобагачанської ОТГ, а також дітей віком до 3 років, які належать до групи ризику 

щодо отримання інвалідності, надається Центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю м. Миргорода. 

У 2020 році послугами Центру скористалося 152 дитини. 

 

Робота відділу "Служба у справах дітей" 

Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: на кінець року на первинному обліку 

відділу "Служба у справах дітей" перебували 40 дітей (18 дітей-сиріт та 22 дитини, позбавлені батьківського 

піклування), 11 з яких проживають поза межами м. Миргорода. 

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 39 дітей охоплені сімейними 

формами виховання (опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу). У 2020 році статус 

дитини-сироти надано 3-ом дітям, які влаштовані під опіку, піклування. На даний час лише 1 дитина, 

позбавлена батьківського піклування, залишається в інтернатному закладі. 

Прийомні сім'ї. Станом на кінець 2020 року на території міста функціонували 3 прийомні сім'ї, в яких 

виховувались двоє дітей, позбавлених батьківського піклування, та одна особа з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Одна прийомна сім'я припинила своє функціонування у зв'язку зі смертю прийомної 

дитини.  

Виконання міської Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2020 рік та програми «Забезпечення соціальним житлом, житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020 рік»:  

усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримали канцелярське приладдя до нового 

навчального року. У зв'язку з карантинними обмеженнями не вдалося провести святкові заходи, але всі діти-

сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, отримали подарунки до Великодніх свят, Дня захисту дітей, 

Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят. На зазначені заходи з місцевого бюджету було виділено 

35 тис. грн.  
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Станом на кінець 2020 року на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, перебували 3 

дитини, позбавлені батьківського піклування, та 9 осіб із 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 2020 рік» одна особа з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування, проживала в гуртожитку Миргородського художньо-промислового 

коледжу імені М.В. Гоголя Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". 

Запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, профілактика правопорушень серед 

неповнолітніх: протягом 2020 року на обліку відділу "Служба у справах дітей" перебували 8 дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах. За поданням відділу на деяких батьків були складені 

адміністративні протоколи за невиконання батьківських обов’язків.  

З метою виявлення бездоглядних дітей та таких, що займаються бродяжництвом, проведено 11 рейдів 

«Жебрак», «Діти вулиці», «Вокзал» та інші. Діти, які б бродяжили, жебракували, порушували громадський 

порядок, не виявлені. За звітний період здійснено близько 60 інспектувань, складені відповідні акти 

обстеження соціально-побутових умов проживання неповнолітніх дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. У вересні 2020 року проведений профілактичний захід «Урок», під час якого 



виявлена одна дитина, яка не приступила до навчання на початок вересня, на звітний період всі діти 

продовжують навчання. 

Соціальний захист прав та інтересів дітей: у 2020 році працівники відділу "Служба у справах дітей" брали 

участь у якості представників під час розгляду 70 цивільних та кримінальних справ стосовно дітей. На звітний 

період проведено 20 засідань комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті, на яких 

розглянуті 62 питання. Зокрема, питання захисту житлових та майнових прав дітей – 34; надання статусу 

дитини, постраждалої від воєнних дій та збройних конфліктів – 7; визначення місця проживання дитини – 5; 

питання участі у вихованні дитини – 4 заяви; питання надання висновків про доцільність 

позбавлення/поновлення батьківських прав – 4; призначення опікуна, піклувальника над дітьми – 3 та інші. 

На кінець 2020 року згідно з журналом обліку особистого прийому громадян до відділу "Служба у справах 

дітей" звернулись 125 громадян з питань захисту соціально-правових інтересів дітей. Усі звернення громадян 

опрацьовані та вирішені відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Розглянуті 16 заяв. 

Сімейна медицина 

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» до складу якого 

входить 7 амбулаторій ЗПСМ : 

• - амбулаторія ЗПСМ №1 за адресою вул. Старосвітська, 22/5; 

• - амбулаторія ЗПСМ №2 за адресою вул. Багачанська, 40; 

• - амбулаторія ЗПСМ №3 за адресою вул. Гоголя, 140; 

• - амбулаторія ЗПСМ №4 за адресою вул. Ламана, 23/а; 

• - амбулаторія ЗПСМ №5 за адресою вул. Свидницького, 9; 

• - амбулаторія ЗПСМ №6 за адресою вул. Лікарняна, 1/а; 

• - амбулаторія ЗПСМ №7 за адресою вул. 9 Травня, 4-А. 

Комунальне некомерційне підприємство станом на кінець 2020 року обслуговує 24 041 особу, при цьому 

кожного місяця спостерігається приріст нових декларацій. Протягом 9 місяців поточного року до медустанови 

щодо отримання первинної медичної допомоги звернулися 81335 осіб. У денних стаціонарах закладу 

пролікувались 1053 громадянина. 

 

 
 

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству "Миргородський міський центр 

ПМСД» Миргородської міської ради станом на кінець 2020 року становить 94штатних одиниці, з них зайняті 

76,5, а саме: 

• Лікарі - 25,5од.; 

• Середній медичний персонал - 29,5 од; 

• Молодший медичний персонал - 6,0 од.; 

• Інший персонал - 15,5 од.. 

У квітні 2020 року за рахунок громадського бюджету було придбано апарат УЗД, з липня було розпочато 

роботу кабінету ультразвукової діагностики.  



Упродовж звітного періоду було придбано за кошти місцевого бюджету легковий автомобіль, медичне 

обладнання, проведено поточний ремонт в приміщеннях амбулаторії №6 по вул. Лікарняна,1.  

Протягом звітного періоду діяльність КНП «Миргородський міський центр ПМСД» фінансувалася із 

кількох джерел. Кошти із місцевого бюджету було виділено відповідно до двох програм фінансування 

підприємства. Профінансовано 4256000 грн із міського бюджету та 14947900 грн – кошти НСЗУ. Ці кошти 

використовуються на оплату заробітної плати, лікарняних, відпускних, оздоровчих, також всіх податків та 

зборів (на загальну суму 13215900 грн.). Медикаменти, в т.ч. відшкодування (на загальну суму 1804000 грн ), 

пільгових медикаментів (на суму 572600 грн), комунальні платежі (на загальну суму 487800 грн) та інше. 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. Для підтримки підприємства рішенням сесії Миргородської міської ради була прийнята «Програма 

підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Миргородський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Миргородської міської ради Полтавської області на 2020 рік». За цією 

програмою було виділено 3547400 грн.  

 

 
 

Також протягом року діяла програма «Програма здоров’я жителів міста Миргорода». За цією програми було 

виділено 2036195 грн. З цієї суми було виділено 572600 грн. на сприяння безоплатному та пільговому відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань. 136000 грн. було виділено на безоплатне забезпечення жителів міста з інвалідністю 

та пільгових категорій населення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення та ін.  

У зв'язку із процесами децентралізації, в сфері охорони здоров'я відбуваються певні зміни, які активно 

проходять і на території Миргородської міської територіальної громади. Так, рішенням 2 сесії 8 скликання 

(друге засідання) Миргородської міської ради від 15 грудня 2020 року № 44 прийнято у власність 

Миргородської міської територіальної громади КНП "Миргородська ЦРЛ" Миргородської районної ради. 

Також рішенням 3 сесії 8 скликання Миргородської міської ради від 24 грудня 2020 року у власність 

Миргородської міської територіальної прийнято КНП "Миргородський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Миргородської районної ради, 9 ФАПів, 3 АЗПСМ.  

На даний час проходить процес реорганізації даних підприємств та налагодження роботи з метою надання 

якісних послуг населенню. 

 

Робота відділу торгового ринку та підприємництва 

Новостворені об'єкти торгівлі 



Станом на 1 січня 2021 року мережа роздрібної торгівлі налічує: близько 1000 об'єктів, в т.ч: 467 

стаціонарних магазинів, 135 підприємств дрібнороздрібної мережі; 38 підприємств ресторанного господарства, 

218 підприємств сфери послуг, 29 аптек та аптечних пунктів, 8 ветаптек, 4 магазини “Оптика”, 17 

автозаправних станцій.  

Цифри свідчать про те, що в місті досить розгалужена інфраструктура підприємств споживчого ринку.  

 

 
 

Протягом звітного періоду відкрито нових об'єктів торгівлі:  

 5 підприємств роздрібної торгівлі 

➢ магазин "Маркет Анюта", вул. Гоголя,84 

➢ магазин "Економ", вул. Д.Апостола,6 

➢ магазин "Маркетопт", вул. Гоголя,153 

➢ магазин "Маркетопт", вул. Багачанська,108/1 

➢ магазин "Маркетопт", вул. Воскресінська,9 

1 підприємство сфери послуг 

➢ салон краси "Новий стиль", вул. П. Мирного, 11А  

Завдяки відкриттю нових об’єктів у сфері торгівлі та послуг створено 58 нових робочих місць. 

 

 



 

З метою задоволення попиту населення на сезонну продукцію та організації торгівлі сільськогосподарською 

продукцією за зниженими цінами прийнято розпорядження міського голови від 24 вересня 2020 року № 80-в 

"Про участь виробників сільськогосподарської продукції у виїзній торгівлі під час проведення ярмарку" по 

вул. Гоголя, 70А. Відповідно виділено додаткові торгівельні місця для виносної торгівлі овочами, фруктами, 

баштанними культурами від сільськогосподарських виробників та фермерських господарств. 

 

Фонд підтримки 

У рамках виконання Комплексної програми розвитку малого підприємництва у місті продовжує працювати 

Фонд підтримки підприємництва для надання фінансово-кредитної поворотної допомоги малому бізнесу. 

Загальна сума коштів Фонду у 2020 році становить 100,0 тис грн., яка складається із 50,0 тис. грн, які надійшли 

з міського бюджету у 2020 році та 50,0 тис. грн., що були додатково виділено із міського бюджету у 2019 році, 

але невикористані. В цілому кошти надані для поворотної фінансової підтримки суб’єкту підприємницької 

діяльності - перевізнику з метою реалізації бізнес–проєкту, який спрямований на покращення екології на 

території нашого міста та має назву: "Переобладнання маршрутних автобусів та встановлення сучасних 

сертифікованих каталізаторів".  

 

Програма посилення конкурентоспроможності 

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 у Миргороді з допомогою ПРОМІСу реалізовані та успішно працюють 2 проєкти:  

1."Центр підтримки та розвитку бізнесу" - від Громадської організації "Зміни можливі".  

Створення центру сприяє розвитку малого та середнього бізнесу шляхом забезпечення майбутніх приватних 

підприємців, керівників, власників бізнесу повноцінною платформою для навчання, генерації ідей, 

комунікації, обміну досвідом, реалізації спільних проектів. На даний час на базі Центру працюють 2 

навчальних курси: 

• «Школа для підприємців-початківців»  

•  «Школа бізнесу для жінок»  

Проведено 4 семінари для підприємців – початківців та 4 семінари для підприємців – жінок. 

2."Створення ремісничого коворкінгу "Миргородський Центр кераміки" - від Громадської спілки 

"Миргородський центр кераміки". 



Створення Центру кераміки на базі Миргородського художньо-промислового коледжу ім. М.В. Гоголя 

сприяє 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. 

 

 
 

 



 

Виконавчим комітетом також затверджено рішення про надання в оренду елементу благоустрою для 

встановлення пересувної тимчасової споруди, яка є стартом для реалізації проєкту "Соціальна кав'ярня "Наша". 

Головна ідея проєкту – це об'єднання 100 людей, готових інвестувати у проєкт та фінансувати соціальні 

ініціативи, а також створення громадського простору, що стане успішним прикладом об'єднання соціально 

активних людей навколо ідеї розвитку свого міста. Але в зв'язку із карантинними заходами термін реалізації 

перенесено на 2021 рік. 

 

Розвиток будівництва та залучення інвестицій 

Протягом 2020 року, незважаючи на пандемію, органи виконавчої влади в місті активно сприяли розвитку 

будівництва та залученню інвестицій на розвиток інфраструктури міста. 

Управлінням архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю видано: 

- 63 будівельних паспорти забудови присадибних земельних ділянок, а це означає, що 63 мешканці міста 

покращать свої житлово-побутові умови; 

- 26 містобудівних умов та обмежень на проєктування об'єктів будівництва, із них: 6 на об’єкти 

комунального призначення, 8 - на об’єкти житла (з них 2 на багатоквартирне будівництво); 12 на об’єкти 

будівництва суб’єктам малого бізнесу (з них на будівництво та реконструкцію власних магазинів – 5, на 

реконструкцію офісних приміщень – 4, на будівництво виробничих будівель та приміщень – 2, на 

реконструкцію приміщень під стоматологічний кабінет -1). 

 

Класифікація об’єктів будівництва по отриманих вихідних даних на проєктування 

 

 
 

Залучено до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Миргорода 27 забудовників на суму 823501,85 

грн. За інформацією замовників будівництва на введених в експлуатацію об’єктах планується створення 18 

робочих місць. 

Активно підтримуються реформи Уряду з сфері містобудування, запровадження першої черги Єдиної 

державної електронної системи у сфері будівництва надало можливість покращити якість адміністративних 

послуг у сфері містобудування. На сьогодні виконавчими органами в електронній системі реєструються: 

будівельні паспорти, містобудівні умови та обмеження на проєктування об’єктів, повідомлення про початок 

виконання будівельних робіт, декларації про готовність об’єктів до експлуатації, розпочато роботу з 

присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна за допомогою автоматизованого 

робочого місця органу з присвоєння адрес.  
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Протягом року органом державного архітектурно-будівельного контролю, який отримав повноваження як 

наслідок реформи децентралізації в 2018р., зареєстровано 176 повідомлень про початок виконання 

будівельних робіт та зміну даних до них; 201 декларацію про готовність до експлуатації об’єкта, з них 44 

декларації про готовність до експлуатації об’єктів по будівельній амністії; 4 відмови в реєстрації. 

Просторове планування та розвиток інклюзивної доступності будівель та споруд  

У рамках реалізації міської програми створення та впровадження містобудівного кадастру на 2019-2021 

роки, було налаштовано серверну частину містобудівного кадастру, за допомогою якої завантажено 

містобудівну документацію на вебсайт: https://mirmbc.gov.ua/portal/home. 

 

 
 

Триває розробка та впровадження підсистеми адресного реєстру, витягів з містобудівної документації, та 

впровадження модулю XML-конвертору даних.  

"Доступне місто" - девіз Миргорода в 2020 році:  

облаштовані пандуси з урахуванням потреб осіб з інвалідністю на чотирьох виборчих дільницях, які 

знаходяться в навчальних закладах міста: Миргородська спеціалізована школа І – ІІІ ст. № 5, Миргородська 

гімназія імені Т.Г.Шевченка, Миргородська ЗОШ І – ІІІ ст. №9 імені Івана Андрійовича Зубковського, ЗОШ 

№1 імені П.Мирного, а також біля поліклінічного відділення для дорослих. 

https://mirmbc.gov.ua/portal/home


 

 
 

Встановлено 3 світлофори жовтого мигаючого сигналу з світлодіодним білим блоком світильника для 

додаткового підсвічування пішохідних переходів в нічний час по вулиці Гоголя: біля ЦРЛ, стадіону "Старт", 

Хлібозаводу, парку "Миру", біля магазину "Фуршет". 

Проводяться комплексні заходи по обмеженню паркування транспортних засобів. 

 

 
 

На тротуарах в рамках реконструкцій вулиць та доріг міста Миргорода встановлюється тактильна плитка. 

 

 
 



Робота відділу капітального будівництва  

Дорожньо-мостове господарство 

У 2020 р. проводились капітальні та поточні ремонти доріг, тротуарів, внутрішньо будинкових проїздів, 

тротуарів та доріжок. Також виконувалися роботи з реконструкції тротуарів в місті, на що виділені кошти з 

міського бюджету в сумі 1942,898 тис. грн. У 2020 році завершені роботи з реконструкції тротуару по вул. 

Сорочинській (1 черга). Виконані роботи з реконструкції тротуару по вул. Гоголя (біля універсаму 

«Хвилинка») та тротуару по вул. Д. Апостола вздовж житлового будинку №9. Станом на 01 січня 2021 р. 

оплачено коштів на реконструкцію тротуарів в сумі 1757,064 тис. грн. Виконання даних робіт надасть більш 

естетичного та привабливого вигляду нашому місту-курорту. 

У 2020 році на капітальний ремонт доріг та тротуарів у місті виділені кошти в сумі 12758,051 тис. грн, з 

яких 9924,43 тис. грн. - на ремонт доріг. На поточний ремонт доріг та тротуарів в місті виділені кошти в сумі 

4000,00 тис. грн, з яких станом на 01 січня 2021 р. освоєно 3890,128 тис. грн. 

 

 
 

По капітальному ремонту доріг роботи виконувалися на таких дорогах: провулок Багачанський, вул. 

Багачанська від №52 до №110, вул. Вовка, вул. Криничній, вул. Європейській та вул. Комишнянській. 

Закінчились роботи по вул. Шишацькій (від вул. Гоголя до вул. Спартаківської). 

 

 



 

Завершені розпочаті в минулі роки роботи по капітальному ремонту тротуарів по вул. Котляревського та 

вул. Єрківській. Завершені роботи по тротуару по вул. Дібрівській від перехрестя з вул. Гоголя до вул. Гоголя 

№208. Виконані роботи по капітальному ремонту тротуару з розширенням автомобільної стоянки по вул. 

Грекова біля ЦНАП та тротуару по вул. Сорочинській (від №210 до провулку Польового). Виконання робіт по 

капітальному ремонту тротуарів дало змогу мешканцям міста комфортно та безпечно пересуватися містом. 

У 2020 році також виконувалися роботи з поточного ремонту внутрішньо будинкових та внутрішньо 

квартальних проїздів та доріжок, на що виділено з міського бюджету кошти в сумі 600,0 тис. грн, які освоєні в 

сумі 523,59 тис. грн. 

 

 
 

Завершені роботи з будівництва велодоріжок по вул. Гоголя. За 2017-2018 роки з міського бюджету було 

виділено лише 1138,6 тис. грн. Тому в 2020 році було скориговано проєктно-кошторисну документацію. 

Повторно проведені відкриті торги, в яких перемогу здобув ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд». У 

поточному році виконання зазначених робіт проводилося за рахунок двох джерел фінансування: коштів 

Державного фонду регіонального розвитку в сумі 5002,722 тис. грн та коштів міського бюджету в сумі 

2421,271 тис. грн. В 2020 році роботи виконані на загальну суму 7078,933 тис. грн.  

 

 



 

Водопровідно-каналізаційне господарство 

У 2020 році були продовжені роботи по забезпеченню населення якісними послугами з водопостачання. 

Зокрема проведені роботи з будівництва водогону по вул. Комарова. На цей об’єкт виділено 300,0 тис. грн. Всі 

роботи виконувалися за кошти міського бюджету та виконані на суму 297,158 тис. грн. Тепер мешканці вулиці 

отримали якісні послуги з забезпечення питною водою. Також в поточному році виділені кошти в сумі 80,0 

тис. грн. на розробку проєктно-кошторисної документації по реконструкції ділянок водогонів по вулицях 

Єрківська, Тичини, Грекова, Харківка від перехрестя вулиць. Дані ділянки водогонів вже давно відслужили 

свій термін та постійно потребують аварійного ремонту. Тому в цьому році були виділені кошти лише на 

розробку ПКД, а в наступному фінансовому році планується реалізація даного проєкту. 

У 2020 році були виконані роботи по проєкту «Капітальний ремонт колодязів на водопровідних мережах до 

споживачів води в м. Миргороді». На цей об’єкт виділено 42,0 тис. грн. Роботи виконані за кошти міського 

бюджету на суму 38,596 тис. грн. 

 

Енергоефективні заходи 

У 2020 році в межах реалізації проєкту Європейського Союзу «Модернізація виробництва, постачання та 

споживання теплового району в м. Миргород» «Могедіко» розпочалися будівельні роботи з реалізації 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», відкриті торги по якому були проведені у 2019 році. 

Переможцем була визначена будівельна організація з м. Київ - ТОВ «Група компаній Термоінжиніринг».  

 

 
 

По даному проєкту передбачено фінансування з двох джерел: грантові кошти та кошти міського бюджету. 

Кошторисна вартість об’єкту становить 14626,769 тис. грн. Загальна вартість виконаних робіт в 2020 році 

становить 7039,923 тис. грн. в т.ч. кошти міського бюджету становлять 2999,645 тис. грн та грантові кошти 

4040,278 тис. грн. Введення даного об’єкта в експлуатацію планується в 2021 році. Вже виконані роботи по 

реконструкції теплових мереж в районі магазину «Фуршет» та дитячого садочка №10, та будинки, які були 

підключені до даної мережі, вже опалюються по новій системі опалення. Продовжуються роботи на території 

котельні по вул. Прорізній: реконструкція діючої газової котельні, зведення будівлі для установки 

твердопаливних котлів, будівництво димової труби, будівництво складу палива, завезено твердопаливний 

котел.  

 



 
 

У рамках реалізації цього ж проєкту в 2019 році була виготовлена проєктно-кошторисна документація по 

об’єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №10 «Веселка» комбінованого типу по пров. 

Тупий в м. Миргород Полтавської області». У 2020 році проведені відкриті торги на закупівлю робіт, 

отриманий дозвіл на початок будівельних робіт. За результатами відкритих торгів переможцем було визначено 

ТОВ «Лубнижитлобуд 2010», яке виконує будівельні роботи. Реалізація даного проєкту розрахована на два 

роки. У 2020 році освоєно коштів міського бюджету на загальну суму 3734,589 тис. грн. Будівельні роботи 

будуть продовжені в 2021 році. У 2020 році були проведені відкриті торги та розпочаті будівельні роботи по 

об’єкту «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 по вул. Перемоги,11 у м. Миргород 

Полтавської області». Даним проєктом передбачено повністю утеплити фасад будівлі та частково виконати 

заходи з енергозбереження по заміні системи внутрішнього електропостачання. Фінансування об’єкту також 

здійснюється з двох джерел фінансування. Виконано коригування ПКД. Виконані роботи на суму 6141,273 тис. 

грн в т.ч. міського бюджету – 882,491 тис. грн, Державного фонду регіонального розвитку - 5258,782 тис. грн. 

Будівельні роботи будуть продовжені в 2021 році.  

 

 
 

Фізична культура і спорт 

У межах реалізації проєкту Президента України «Велике будівництво» у 2020 році проводилися роботи з 

реконструкції футбольного поля з влаштуванням штучного покриття на стадіоні «Старт»: в рамках проєкту 

роботи виконані в сумі 3500,0 тис. грн. З міського бюджету виділено 733,13 тис. грн. Роботи виконані на 

загальну суму 4169,583 тис. грн та завершені.  



 

 
 

По іншому об’єкту: реконструкція південної трибуни стадіону «Старт» роботи вже виконані в повному 

обсязі за кошти міського бюджету в сумі 1301,5 тис. грн.  

 

 
 

Також проведені роботи по об’єкту «Реконструкція глядацьких сидінь відкритої трибуни стадіону «Старт» 

по вул. Гоголя,175 в м. Миргород Полтавської області». Сума виділених коштів з міського бюджету становить 

435,0 тис. грн. Роботи виконані на загальну суму 435,0 тис. грн. Будівельні роботи завершені. 

 

Гуманітарна сфера 

У 2020 році виконувалися роботи по двох об’єктах, які реалізовуються за кошти Європейського 

інвестиційного банку в рамках Надзвичайної кредитної програми України (НКПУ) та коштів міського 

бюджету: «Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова,5 в м. Миргород Полтавська 

обл.» (кошторисна вартість 27278,769 тис. грн) та «Реконструкція старої будівлі школи №1 під школу мистецтв 

по вул. Гоголя,173/2 в м Миргород Полтавської області» (кошторисна вартість 26283,47 тис. грн). По одному 

з них в кінці 2019 року проведені відкриті торги та укладений договір на будівельні роботи - по школі №1. За 

результатами тендеру переможцем було визначено будівельну організацію з м. Київ – ТОВ «Міське 

будівництво» з сумою договору 22 300,0 тис. грн. Реалізація проєкту розрахована на два роки. Роботи 

продовжуються.  

 



 
 

По другому проєкту - реконструкція центру естетичного виховання по вул. Грекова,5 після проведення 

процедури відкритих торгів визначено переможцем ТОВ "ОСНОВА БУД ПЛЮС". Сума укладеного договору 

24870,0 тис. грн. В кінці року отримано погодження від Європейського інвестиційного банку на затвердження 

Підрядника. Роботи розпочнуться на початку 2021 року.  

 

 
 

У 2020 році реалізовано проєкт «Реконструкція нежитлового приміщення з встановленням газового котла 

по вул. Гоголя,92 в м. Миргород Полтавської області», на що виділені кошти з міського бюджету в сумі 250,0 

тис. грн. Будівельні роботи виконані на загальну суму 246,974 тис. грн та завершені. Реалізація даного проєкту 



надала змогу управлінню соціального захисту населення опалювати своє приміщення по індивідуальній схемі 

опалення та частково зекономити бюджетні кошти. 

У 2020 р. виконано реалізацію проєкту «Капітальний ремонт внутрішніх теплових мереж нежитлового 

приміщення по вул. Гоголя,76/2 в м. Миргород Полтавської області», за рахунок коштів міського бюджету в 

сумі 185,0 тис. грн. Будівельні роботи виконані на загальну суму 100,584 тис. грн. та завершені. 

У 2020 році були виготовлені дві проєктно-кошторисні документації: «Реконструкція будівлі 

Миргородської гімназії імені Т.Г.Шевченка по вул. Гоголя,90, м. Миргород Полтавської області» та 

«Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №2 «Оленка» ясла-садок комбінованого типу по вул. 

Гоголя,86 в м. Миргород Полтавської області». По обох проєктах за виготовлення ПКД фінансування 

здійснювалося з двох джерел – коштів міського бюджету в сумі 259,166 тис. грн та грантових коштів в сумі 

352,234 тис. грн.  

 

 
 

У 2020 році реалізовано проєкт по капітальному ремонту частини нежитлового приміщення за адресою вул. 

Незалежності,2 – це місцева телестудія «Миргород». Після реалізації проєкту поліпшились умови праці 

працівників даної установи. Для реалізації проєкту виділені кошти з міського бюджету в сумі 860,0 тис. грн. 

Роботи виконані на загальну суму 835,384 тис. грн. та завершені.  

 

Робота закладів освіти  

До мережі закладів освіти міста входять 7 закладів загальної середньої освіти, 6 закладів дошкільної освіти, 

4 заклади позашкільної освіти, Інклюзивно-ресурсний центр. 

Станом на 01.09. 2020 р. в ЗЗСО міста навчалося 4105дітей, працювали 20 груп продовженого дня для учнів 

початкової школи. Середня наповнюваність в класах 25 учнів. Працює 339 педагогічних працівників. Вартість 

утримання 1 учня у 2020 р. становить 23,6тис. грн. 

У закладах загальної середньої освіти міста відкрито 16 інклюзивних класів для 28 дітей з особливими 

освітніми потребами. У трьох класах гімназії імені Т. Г.Шевченка діти продовжують навчання за програмою 

Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». Три класи у ЗОШ №1 ім. Панаса 

Мирного та один клас у СШ №5 працюють за експериментальною освітньою програмою «На крилах успіху» 

(«Світ чекає крилатих»). 



У закладах дошкільної освіти станом на 01.12.2020 р виховується 1140 дітей, що становить 95% від загальної 

кількості малят віком від 3 до 6 років. Працює 115 педагогічних працівників. Вартість утримання однієї дитини 

за 2020 рік становить 29,0 тис. грн. У 4 групах спеціального призначення виховуються діти із затримкою 

психічного розвитку (ДНЗ №10 «Веселка») та діти з порушенням зору (ДНЗ №2 «Оленка»). У дошкільних 

закладах міста працюють 5 інклюзивних груп для 10 дітей.  

Заклади позашкільної освіти. 94 гуртки відвідує 1889 дітей: ЦЕВ – 779, ЦЕНТУМ – 485, СЮТ – 315, 

СЮТур – 310. Це становить 45% від кількості учнів. Працюють 48 керівників гуртків, вартість утримання 1 

гуртківця за рік становить 5,2 тис. грн.  

Реформа освіти. Три роки в України триває реформа освіти. Відповідно до Концепції «Нової української 

школи», для створення належного освітнього середовища з бюджету міста у 2020 р. профінансовано 1 млн. 

641 тис. грн. (для порівняння: 1 524,350 тис. грн. у 2019р.). Надійшли кошти державної освітньої субвенції в 

розмірі 695,127 тис. грн. Всього для забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» профінансовано 2 млн. 336 тис. грн. Відповідно до Концепції «Нової української 

школи», у 2020 році 44 педагоги нашого міста пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників.  

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста встановлено програмне забезпечення інформаційної 

системи «Моя Школа», з 1 вересня запроваджено електронні щоденники та електронні журнали. У 2020 році 

отримано грант у розмірі 600 тис. грн. з обласного бюджету, і така ж сума була виділена з міського бюджету. 

На ці кошти придбано персональні комп’ютери. Миргородська практика "Впровадження сучасних освітніх 

технологій у м.Миргород» отримала Диплом за перемогу в конкурсі "Кращі практики місцевого 

самоврядування" у 2020 році .  

 

 
 

Серед переможців конкурсу Громадський бюджет 2019 року – проєкт ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І. А. 

Зубковського «Лабораторія майбутнього» (85 370 грн.). Проєкт профінансовано. Придбано 5 комплектів 

базового набору LEGO MINDSTORMS Education EV3 для занять у гуртку робототехніки.  

За Програмою "Місто активних громадян" цього року перемогли 5 проєктів: ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. 

П.Мирного: «Нове навчання – нове середовище. High- Tech Study» (22,750 тис. грн.), «Сучасний освітній 

простір» (26,657 тис. грн.); ЗОШ І-ІІІ ст. № 3: «Культурно-просвітницький простір» (20.0тис. грн.); ЦЕВ: 

«Почути голос ЦЕВу» (31,0 тис. грн.); СЮТур: «Рятувальні жилети – запорука безпеки» (10,128 грн.). Проєкти 

реалізовані. 

 



 
 

У рамках Програми реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

молоді м. Миргород на 2016–2020 роки для обладнання навчальних кабінетів із предмету «Захист України» за 

кошти міського бюджету придбано: у ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 – пневматичну гвинтівку вартістю 2 775 грн.; у ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 9 ім. І.А. Зубковського – комп’ютер і проектор загальною вартістю 23 790 грн. 

 

 
 

Харчування. У закладах загальної середньої освіти гарячим харчуванням охоплено 100% учнів 1–4 класів 

та 59% учнів 5–11 класів. Плата батьків за харчування дитини складає 60% від загальної вартості харчування 

дитини в день. За кошти міського бюджету організовано харчування дітей пільгових категорій. У 2020 році на 

харчування з міського бюджету профінансовано 4,1 млн. грн. Обладнання в шкільних харчоблоках у цьому 

році суттєво покращилося. 634,7 тис. грн. – надійшли кошти державної освітньої субвенції і 272,2 тис. грн., 

відповідно виділено співфінансування з міського бюджету. Придбано обладнання (морозильні, холодильні 

камери, тістомісильні машини, марміти для других страв, сковороди електричні і т. ін.) у загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного, спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №5, гімназію імені Т.Г. 

Шевченка, ЗОШ І-ІІІ ст. №9 ім. І.А. Зубковського. 

 



 
 

 
 

Реконструкції: у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України реалізуються два 

проєкти: "Реконструкція Центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська 

обл." Загальна вартість Проєкту становить 27, 9 млн. грн., із них 22,5 млн. грн. – кошти програми, 5,4 млн. грн. 

– кошти місцевого бюджету та "Реконструкція старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вулиці Гоголя 

173/2 в м. Миргород Полтавської області". Загальна кошторисна вартість реконструкції Школи мистецтв 

становить 27,3 млн. грн. Із них 21,9 млн. грн. кошти НКПВУ, а решта – міського бюджету. Виконано об’єм 

робіт на загальну суму 2,6 млн. грн. 

У рамках Проєкту Європейського Союзу «Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового 

району в м. Миргород (MO.GE.DI.CO.) розпочато "Реконструкцію будівлі дошкільного навчального закладу 



№ 10 "Веселка" комбінованого типу по пров. Тупий, 5 в м. Миргород Полтавської області" (всього на 

реалізацію проєкту заплановано 16,5 млн. грн., із них 4 млн. грн. – кошти місцевого бюджету). За рахунок 

коштів Державного фонду регіонального розвитку фінансується проєкт «Реконструкція загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 по вул. Перемоги,11 у м. Миргород Полтавської області» (вартість проєкту 6, 053 

млн. грн.) з них 5,3 млн. грн. – кошти ДФРР, решта – кошти місцевого бюджету.  

 

 
 

Завдяки грантовим коштам проєкту «Енергоефективність у громадах ІІ» виготовлено проєктно-кошторисну 

документацію: "Реконструкція будівлі Миргородської гімназії імені Т.Г.Шевченка по вул. Гоголя, 90, м. 

Миргород Полтавської області" (260 тис. грн.: 153,7 тис. грн. – кошти місцевого бюджету, 106,2 тис грн. – 

грантові кошти.); «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 2 «Оленка» ясла–садок 

комбінованого типу по вул. Гоголя, 86. м. Миргород Полтавської області» (351,4тис.грн.: 245,980 тис. грн. – 

грантові кошти, 105,42 тис грн. – кошти місцевого бюджету. 

 

 



 

Капітальні ремонти 

У закладах освіти в цьому році реалізовано проєкти з капітального ремонту та реконструкції приміщень: 

«Капітальний ремонт по заміні вікон і дверей Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. П. Мирного» (850 тис. грн.: 

з них 743,5тис. грн. - кошти обласного бюджету, 106,906 тис. грн. – кошти місцевого бюджету); СШ № 5 – 

«Капітальний ремонт мережі теплопостачання» (1 млн, грн.); «Капітальний ремонт комбінованого 

баскетбольного та волейбольного майданчика» (70 тис.грн.– вартість облаштування покриття); Гімназія ім. Т. 

Г. Шевченка – «Ремонт підвалу та фасаду корпусу А» (942 тис. грн., з них 372,65 тис. грн. виділено з 

державного бюджету); ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І А. Зубковського – Капітальний ремонт частини будівлі (туалети 

2020 р. – 117,0 тис. грн.); «Капітальний ремонт частини покрівлі будівлі Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. №9 ім. 

І.А.Зубковського Миргородської міської ради Полтавської області»: 756 тис. грн., кошти з державного 

бюджету НВК «Гелікон»: капітальний ремонт харчоблоку – 338 тис. грн. (завершення проєкту). Всього на 

проведення капітальних ремонтів закладів освіти профінансовано: 4 млн. 461 тис. грн. (місцевий бюджет – 2,4 

млн.грн., 908,5 тис. грн. – обласний бюджет, 908,5 тис.грн. –державний бюджет).  

 

 
 

Пожежна безпека 

Обладнано автоматичною пожежною сигналізацією ДНЗ № 5 «Сонечко» (74.8 тис. грн.), ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 

ім. І.А. Зубковського (398,4тис.грн.). Виготовлено ПКД на облаштування пожежної сигналізації у гімназії ім. 

Т.Г. Шевченка (58,5 тис. грн.). 

 

 



 

На виконання рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

СОVID–19 з міського бюджету виділено і профінансовано 339 тис. грн. та залучено 50 тис. грн. спонсорських 

коштів на придбання засобів індивідуального захисту, миючих та дезінфікуючих засобів. З державного 

бюджету надійшли кошти державної освітньої субвенції 535.125 тис. грн. для придбання миючих та 

дезінфікуючих засобів.  

 

 
 

Спорт, молодь та багатодітні сім'ї 

На проведення загальноміських фізкультурно-спортивних заходів у 2020 році було виділено 249 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 30 спортивних та фізкультуро-оздоровчих 

заходів, якими охоплено понад 4 тис. осіб.  

 

 



 

 
 

З метою стимулювання обдарованої молоді та відзначення юнаків і дівчат, які досягли значних успіхів 

у спорті, за 2020 рік відділом молоді і спорту виплачено грошові нагороди 4 спортсменам з неолімпійських 

видів спорту (кікбоксинг) та 5 спортсменам з олімпійських видів спорту (бокс, греко-римська боротьба) на 

загальну суму 66 тис. грн.  

З метою популяризації спорту серед працюючого населення, проведено традиційну Спартакіаду 

трудових колективів міста з 12 видів спорту, в яких взяли участь 17 колективів, що становить 478 учасників, з 

них - 78 жінок.  

 

 



 

На базі дитячо-юнацької спортивної школи в 2019-2020 навчальному році займалося 468 вихованців. 

Впродовж 2020 року активно працювали 8 відділень: баскетбол, бокс, греко-римська, волейбол, легка атлетика, 

футбол, шахи, настільний теніс, заняття на яких проводили 13 тренерів. За рішенням Миргородської міської 

ради наприкінці року додатково відкрито відділення з вільної боротьби та гирьового спорту. Планові загальні 

видатки на функціонування ДЮСШ в 2020 році становлять 6 397 тис. грн. 

 

Діяльність у сфері сприяння соціальному становленню та розвитку молоді протягом 2020 року 

здійснювалась в рамках Міської Програми з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству на 2020 рік. Фінансове 

забезпечення програми з міського бюджету в 2020 році становило 23 тис. грн. В рамках реалізації програми 

проведено конкурс «Молоді літератори Миргорода», заходи з нагоди Міжнародного Дня матері, 

Міжнародного Дня сім’ї, Дня батька, Дня захисту дітей, заходи в рамках загальнонаціональної акції «16 днів 

проти насильства». Окрім цього, традиційно багатодітні родини міста, які виховують п'ять та більше дітей чи 

перебувають у складних життєвих обставинах, отримали подарункові набори в рамках акцій: "Великодній 

кошик", "Школярик" та з нагоди новорічних свят.  

На початку 2020 року спільно з учнівським активом реалізовано проєкт "Стажування молоді в органах 

місцевого самоврядування". 

 

 
 

У лютому 2020 року Миргородської міською радою прийнято рішення про приєднання до Міжнародної 

ініціативи ЮНІСЕФ "Громада, дружня до дітей та молоді". В рамках ініціативи, відділом молоді і спорту 

проведено загальноміське опитування населення щодо становища дітей і молоді в громаді, до якого 

долучилися понад 700 жителів міста. Завдяки співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) місто отримало 

дезінфікуючі миючі засоби для навчальних закладів, ігрові набори "Стоп КОРОНА" для школярів, гуманітарну 

допомогу для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.  

Окрім цього, в рамках міської програми "Місто активних громадян", відділом отримано додаткові кошти в 

розмірі 17 935 грн. для видання збірки поезії та прози молодих авторів Миргородщини "Білий кінь". 

 



 
 

Створено та постійно уточнюється єдиний облік (паспортизація) багатодітних сімей міста. Станом на 

31.12.2020 року в місті зареєстровано 187 багатодітних сімей, де виховується 615 дітей. Впродовж року ще 

одній жительці міста – Ємець Лідії Вікторівні, за клопотанням Миргородської міської ради присвоєно почесне 

звання України "Мати-героїня". Станом на 31.12.2020 р. таке звання отримали 28 жительок міста Миргород. 

 

Робота відділу культури 

Культура залишається важливою складовою життя громади міста. Стан матеріально–технічної бази закладів 

культури задовільний: приміщення відремонтовані, технічно оснащені. У 2020 році виконані поточний ремонт 

мережі вуличного освітлення будівлі Миргородського краєзнавчого музею ім.. О. Сластьона ( 6,1 тис. грн.) та 

поточний ремонт ганку Центру культури та дозвілля (4,8 тис. грн.); встановлені системи сигналізації та відео 

нагляду у Миргородському краєзнавчому музеї ім. О. Сластьона і Миргородському літературно–

меморіальному музеї Давида Гурамішвілі (на загальну суму 76,0 тис. грн.) 

Робота відділу культури міської ради проводилася відповідно до річного плану роботи та Програми 

проведення культурно–масових заходів, які були відкориговані у відповідності з урядовими постановами, 

викликаними поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-cov-2. 

В умовах, що склалися, сталися такі зміни: 

по–перше, було скасовано проведення традиційних масштабних фестивалів, що вже стали візитівкою 

нашого міста (фестиваль дитячої творчості «Миргородський квітограй», гітарного мистецтва «МирГрад», 

Всеукраїнський ковальський фестиваль, Міжнародний музичний фестиваль виконавської майстерності «В 

гостях у Гоголя»); 

по-друге, конкурси та фестивалі обласного та Всеукраїнського рівня, в яких передбачалася участь народних 

самодіяльних колективів міста, були скасовані або проведені дистанційно;  

по–третє, був змінений формат проведення концертів, урочистостей до державних свят та пам’ятних дат, 

Дня міста та відкритого рейтингу популярності «Людина року».  

Як наслідок, у 2020 році видатки на організацію і проведення культурно–масових заходів склали 119448,39 

грн. замість запланованих 585 000 грн. 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

Творчі колективи міста взяли участь у фестивалях та конкурсах: 

-3-й Всеукраїнський фестиваль сучасних театрів в рамках проєкту" Малі міста - великі враження" 

(театральна студія ЦКД"Why not" (керівник Марина Камінська) та театр-студія ЦКД "Благословенний час" 

(керівник Віктор Шаповал);  



-обласний дистанційний конкурс "Поетична зірка"(диплом 1 та 3 ступеня - вихованці театральної студії 

"Why not"); 

-обласний конкурс читців-гумористів, присвячений творчості поета-байкаря Л.Глібова (дипломи 3 ступеня 

- вихованці театральної студії "Why not"); 

-дистанційний обласний конкурс "Осіннє золото" (серед 88 колективів – учасників конкурсу Гран-Прі 

отримав народний пісенний ансамбль «Обереги» Миргородського МБК, керівник - заслужений працівник 

культури України Микола Кирилюк; диплом II ступеня-народний фольклорно-етнографічний ансамбль 

«Вечорниці» Миргородського МБК, керівник Олена Наріжна, диплом 3 ступеня - народний жіночий ансамбль 

"Горлиця" ЦКД, керівник Людмила Совгиря). 

У місті працюють три бібліотеки: міська публічна бібліотека для дорослих ім.. Д. Гурамішвілі, бібліотека 

для дітей та бібліотека при клубному закладі в мікрорайоні Личанка. 

За кошти місцевого бюджету у 2020 році були передплачені 104 періодичних видання на суму 39 976, 91 

грн.. Бібліотечні фонди поповнилися на 1957 книжок, серед яких 603 подаровані читачами, 97 придбані за 

кошти спеціального фонду бібліотек.  

 

 
 

 

Традиційно цікаво пройшов міський етап Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач року». Бібліотеки 

взяли участь у 7 конкурсах Всеукраїнського та обласного рівня, де достойно представили бібліотечну галузь 

нашого міста, наприклад: 

-в обласному етапі Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Творчі канікули-2020» твори 

миргородців здобули перемогу та будуть надруковані у збірці;  

- колектив Миргородської міської публічної бібліотеки для дорослих ім.. Д. Гурамішвілі переміг в 

обласному конкурсі «Барви українського слова» у номінації «Представлення бібліотеки в інтерактивному 

середовищі».  

- Інтернет-центр, який працює в міській публічній бібліотеці для дорослих ім. Д. Гурамішвілі, забезпечує 

доступ жителів міста до інформації та отриманні послуг онлайн. Бібліотека долучилася до національної 



кампанії з цифрової грамотності «Будь на часі!» та проєкту «Дія. Цифрова освіта» і є офіційним хабом 

цифрової освіти. 

Миргородські музеї є осередками культурно-мистецького життя міста. Значна увага в роботі 

Миргородського краєзнавчого музею ім. Опанаса Сластьона у 2020 р. була приділена підготовці та проведенні 

заходів по відзначенню 100-річчя Миргородського краєзнавчого музею: ухвалене рішення про присвоєння 

музею імені його засновника Опанаса Сластьона. Коштом міської ради віддрукований збірник наукових праць 

Миргородського краєзнавчого музею «Сторінки історії Миргородщини» та ілюстрований буклет до 100-річчя 

закладу. 

 

 
 

При літературно–меморіальному музеї Давида Гурамішвілі діють клуб вишивальниць «Чарівниця», клуб 

для жінок «Жіночий день», літературне об’єднання «ДієСлово», які презентували свою роботу декількома 

виставками та виданням альманаху «Миргородські обрії» до Дня міста. Музей організовує цікаві зустрічі з 

представниками творчих спілок Миргородщини, є центром українсько–грузинської дружби. 

 

 
 



Клубні установи спрямовують свою роботу на розвиток самодіяльної творчості населення, приділяють 

значну увагу гуртковій роботі, співпраці з молоддю. Творчі колективи є постійними учасниками 

загальноміських свят. В зв’язку з карантинними обмеженнями не вдалося втілити в життя всі задуми в 

проведенні заходів, але народні самодіяльні колективи «Обереги», «Вечорниці», «Горлиця», «Миргородський 

сувенір» є бажаними учасниками концертів на майданчиках міста. З великим інтересом сприймаються вистави 

театр–студії «Благословенний час» Центру культури та дозвілля. Заклади культури популяризують свою 

роботу на місцевому телебаченні, телеканалі «Центральний», у соціальних мережах (зокрема, сторінка 

Facebook «Культура Миргород» акумулює інформацію про всі заходи закладів культури) висвітлюють події 

культурного життя міста на офіційному сайті Миргородської міської ради, сайтах закладів. 

 

 
 

 
 



Загалом закладами культури проведено близько 300 масових заходів, з яких 115 – це заходи, проведені в 

нових формах: відео зустрічі з цікавими людьми, телеінтерв’ю, відео каталоги виставок, презентаційні та 

тематичні відеоролики, відеопрезентації книжок., пісенні відеопривітання. 

У дитячій музичні школі ім.. А.П. Коломійця контингент становить 360 учнів (300 учні музичних відділів, 

60 – класу образотворчого мистецтва). У 2020 році у школі було запроваджено дистанційне навчання, яке 

проводилося з використанням Zoom, а також Viber та Messenger. 

Дистанційно також проводилися усі методичні та інші організаційні заходи, зокрема, шкільний конкурс 

виконавської майстерності учнів «Молоді таланти», виставку-конкурс художніх робіт учнів «Зимова 

фантазія», вступна кампанія, свята для першокласників «Посвяти в музиканти» та ін.. 

Традиційний захід «Музичний марафон «День класичної музики» з формату offline було перетворено у 

формат online під назвою «Дистанційний тиждень мистецтва». Протягом тижня демонстрували виконавську 

майстерність учні-музиканти, юні художники представляли свої художні роботи. Загалом 198 учнів взяли 

участь у заході. 

70 учнів взяли участь у мистецьких конкурсах, отримали 75 перемог. Для відзначення учнів–переможців 

конкурсів використано 50931,67 грн. згідно з Програмою. 

 

 
 

Нажаль, у 2020 році у зв'язку з аварійністю приміщення та відсутністю інших придатних адміністративних 

будівель, ми змушені були припинити роботу бібліотеки в мікрорайоні Почапці (рішення п’ятдесят п’ятої сесії 

Миргородської міської ради сьомого скликання №97 від 15 травня 2020 року припинена робота бібліотеки 

№3). Таким чином, станом на кінець 2020 року державну політику в галузі «Культура» в місті реалізовують: 2 

заклади клубного типу, 3 бібліотеки, 2 музеї та дитяча музична школа ім.. А. П. Коломійця. 

Через епідемію коронавірусу міжнародні зв'язки з містами-побратимами підтримували у режимі онлайн. 


