Проект звіту
Миргородського міського голови
про роботу міської ради та її виконавчих органів
за 2013 рік
Шановні миргородці!
Виконуючи вимоги Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо обов'язкового
щорічного звіту, а також із метою забезпечення відкритого діалогу між владою та громадою, виношу на
обговорення громадськості проект звіту про роботу міської ради та її виконавчих органів за 2013 рік.
Завершився третій рік роботи Миргородської міської ради шостого скликання. Він видався надто важким
і запам’ятався нам складною суспільно-політичною ситуацією в країні, економічними та фінансовими
проблемами, пов’язаними з казначейським обслуговуванням. Такий стан справ болісно вплинув на
реалізацію соціально-економічних програм та проектів, виконання робіт із благоустрою. Та попри всі
труднощі, міська влада робила все можливе для політичної стабільності у місті, вчасного виконання міського
бюджету. Ми намагалися працювати максимально відкрито, інформуючи миргородців про всі свої наміри та
ухвалені рішення.
Нашою задачею у минулому році, як і в попередні, було створення сприятливих умов для комфортного
проживання мешканців, забезпечення належного функціонування навчально-виховних закладів міста,
безперебійної роботи комунальних служб, покращання торговельного і транспортного обслуговування
населення.
Залучення всієї територіальної громади до розв’язання загальноміських проблем є важливою складовою
у взаємодії влади та громади. Сьогодні по-новому вибудовують свої стосунки з миргородцями ради
мікрорайонів міста, вуличні та будинкові комітети, які старанно дбають про благоустрій Миргорода.
Колективна мудрість та наші спільні старання дали позитивні результати. Ми завжди керувалися принципом
відкритого діалогу з міською громадою. Адже тільки роз’яснюючи свої дії, влада може ефективно
реалізувати намічені плани.
Наша стратегічна мета – створення максимально сприятливих умов для реалізації можливостей, зведення
до мінімуму перешкод і бар’єрів. Посада міського голови передбачає бути витриманим і толерантним,
зваженим і справедливим. Моє завдання – забезпечити баланс усіх політичних сил та інтересів.
Безумовно, без порозуміння і підтримки всіх, і з ким доводиться працювати, не вдалося б досягти
результатів. Я дякую депутатам міської ради, членам виконавчого комітету, органам самоорганізації
населення, керівникам усіх підприємств та організацій, підприємцям за активну роботу на благо міста. Наші
досягнення – це результат спільної праці. Звісно, кожен із нас бачить по - своєму розвиток міста. Важко
задовольнити потреби всіх громадян. На жаль, не все заплановане вдалося реалізувати. Нижче бажаних
темпів розвивалося житлове будівництво, вимагає покращення робота в сфері інновацій та інвестицій,
радикальних змін потребує вся житлово-комунальна сфера.
Маю надію на слушні та конструктивні пропозиції, зауваження та побажання в майбутньому. Дякую вам
за терпіння, довіру та активну громадську позицію.
Отже, тільки конкретними справами громади ми зробимо наше славне місто-курорт привабливим та
комфортним для проживання, закладемо надійні підвалини для його майбутнього розвитку.
У 2013 році робота міської ради була активна та ефективна. Проведено 12 засідань сесій міської ради на
яких прийнято 1165 рішень. Враховуючи інтереси територіальної громади, міська рада постійно тримала на
контролі вирішення нагальних проблем міста, результати яких реалізувалися в ухвалах відповідних рішень.
Основні питання: виконання бюджету міста, затвердження програм та проектів з основних видів діяльності
міської ради, регулювання земельних відносин, утримання житлового фонду комунальної власності міста.
Виконавчим комітетом міської ради у 2013 році проведено 20 засідань, на яких прийнято 873. Міським
головою видано 187 розпоряджень з питань діяльності виконавчих органів ради, а також видано 102
розпорядження в частині діяльності міської ради.
Отже, зупинюсь на основних та найважливіших аспектах діяльності міської влади та конкретних
результатах щодо розвитку територіальної громади міста.

БЮДЖЕТ МІСТА
Доходи
Виконання міського бюджету – запорука успішного соціально-економічного розвитку міста
У цілому за 2013 рік, без врахування офіційних трансфертів, при запланованих надходженнях - 71727,6
тис. грн. бюджет отримав – 67798,7 тис. грн., план не виконано на 3928,9 тис. грн., і виконання становить
94,5 відсотка. У звітному періоді бюджет отримав доходів більше 2012 року на 1970,6 тис. грн., або 103,0
відсотка.

По загальному фонду, без урахування офіційних трансфертів, що характеризує виконання міського
бюджету по доходах, надійшло 55136,7 тис. грн. при плані – 60249,5 тис. грн., виконання становить 91,5
відсотка, недовиконано на 5112,8 тис. грн. Це більше надходжень відповідного періоду минулого року на
1386,3 тис. грн., ріст складає 2,6 відсотка.
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По загальному фонду надійшло – 55136,7 тис. грн. та по спеціальному – 12662,1 тис. грн.

Найбільші суми бюджет міста отримав:
із податку на доходи фізичних осіб – 41 млн. 943,9 тис. грн., або 76,1 % від загальної суми дохідної
частини загального фонду міського бюджету.

по платі за землю – 9 млн. 544,7 тис. грн., або 17,3 %
від місцевих податків і зборів – 754,8 тис. грн., або 1,4 %
Найбільшу питому вагу в доходах бюджету міста займає податок на доходи фізичних осіб – 76,1
відсотка. За звітний рік надійшло – 41943,9 тис. грн., що більше надходжень 2012 року на 716,5 тис. грн., або
на 1,7 відсотка.
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За звітний період по платі за землю надійшло – 9544,7 тис. грн. або 101,4 відсотка до річного плану.
До спеціального фонду міського бюджету за 2013 рік надійшло 12662,1 тис. грн., що становить 110,3
відсотка, та більше проти відповідного періоду минулого року на 584,4 тис. грн. Це надходження до
бюджету розвитку – 9073,9 тис. грн., власні надходження бюджетних установ – 2805,8 тис. грн., кошти
цільового фонду – 399,0 тис. грн., збір за першу реєстрацію транспортних засобів - 271,5 тис. грн., інші
надходження - 111,9 тис. грн.
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Як уже зауважено, до бюджету розвитку, як складової спеціального фонду, надійшло – 9073,9 тис.
грн., що більше на 493,5 тис. грн. планових показників та на 1422,6 тис. грн. проти надходжень 2012 року.

Це надходження: від єдиного податку – 7757,0 тис. грн.; від продажу землі несільськогосподарського
призначення площею 984,1 тис. грн.; від пайової участі у розвитку інфраструктури – 313,0 тис. грн.; від
податок на нерухоме майно – 19,8 тис. грн.
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Видатки
У цілому видатки міського бюджету за 2013 рік виконані в сумі 118433,4 тис. грн., що становить 94,1
відсотка до плану.
Видатки загального фонду склали 104022,8 тис. грн. або 98,5 відсотка, спеціального фонду – 14410,6 тис.
грн., 71,1 відсотка до уточненого річного плану.
За 2013 рік у міському бюджеті 87,8 відсотка займали видатки загального фонду, спеціального – 12,2.
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На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 2013 рік направлено 48234,6 тис. грн., що на 5,0
відсотків більше проти 2012 року.
На харчування та медикаменти спрямовано 3872,2 тис. грн., що більше проти минулого року на 39,8
відсотка.

Із Державного бюджету на оплату пільг, субсидій та виплати сім’ям із дітьми перераховано 39760,9 тис.
грн., що більше на 9,7 відсотка видатків попереднього року.
На капітальні видатки з бюджету міста у 2013 році виділено 10868,5 тис. грн., що більше проти 2012
року на 2031,3 тис. грн., ріст складає 23,0 відсотка. Кошти спрямовані на придбання комп’ютерної та
оргтехніки, капітальний ремонт та реконструкцію житлового фонду міської ради, вулиць та доріг міста,
інших об’єктів соціального значення, роботи по розробці Генерального плану міста.
У звітному році до бюджету розвитку були залучені кредитні кошти від міжнародної фінансової
організації НЕФКО в сумі 1217,4 тис. грн. для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення
енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Миргорода», який передбачає впровадження
комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження у двох закладах освіти (НВК «Гелікон» та
гімназії ім. Т. Г. Шевченка). Із названих коштів вже освоєно 480,9 тис. грн.
Інші поточні видатки (придбання обладнання, предметів, матеріалів, оплата робіт та послуг,
відрядження) у 2013 році профінансовані в сумі 8443,7 тис. грн., що складає 93,3 відсотка до факту 2012
року.

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
заробітна
плата

харчування
оплата
оплата пільг, інші поточні
та
енергоносіїв субсидій та
видатки
медикаменти
виплати
сім"ям з
дітьми

2012 рік

капітальні
видатки

2013 рік

На утримання установ освіти за 2013 рік направлено 44187,8 с або 37,3 відсотка загальної суми видатків.
Видатки збільшені на 3576,7 тис. грн. або на 8,8 відсотка.
Не менш об’ємна галузь і соціального захисту та соціального забезпечення міста, яка займає у міському
бюджеті 37,2 відсотка всіх видатків 2013 року. Видатки збільшено проти 2012 року на 3087,0 тис. грн. або на
7,5 відсотка. Видатки спрямовані на виплату пільг та субсидій пільговим категоріям громадян, допомогу
сім’ям із дітьми, територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центру
реабілітації дітей-інвалідів, утриманню центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді та проведення заходів.
Видатки на житлово–комунальне господарство займають 11,0 відсотків видатків бюджету. За 2013 рік на
ЖКГ спрямовано 12967,8 тис. грн., що на 1109,7 тис. грн., або на 9,4 відсотка більше 2012 року. Кошти
спрямовувалися на благоустрій міста, капітальний ремонт житлового фонду, капітальний ремонт об’єктів
соціальної сфери, ремонт та утримання автомобільних доріг міста, проектно–кошторисні роботи на майбутні
об’єкти та інші заходи житлово-комунальної сфери.
На заклади культури спрямовано у 2013 році 4848,2 тис. грн., що складає 4,1 відсотка всіх видатків та
більше від попереднього року на 4,5 тис. грн.
На засоби масової інформації міста направлено у звітному році 627,0 тис. грн., що займає майже один
відсоток у видатках загального фонду.
Видатки на фізичну культуру і спорт склали 2,4 відсотка в структурі видатків або 1565,7 тис. грн. Із
міського бюджету виділяються кошти на проведення заходів по фізичній культурі і спорту, центру здоров’я

«Спорт для всіх», на утримання ДЮСШ, на фінансову підтримку громадської організації фізкультурно–
спортивної спрямованості - ФСТ ”Україна”.
На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій із резервного фонду міського бюджету виділено
36,9 тис. грн.
Інші видатки міського бюджету освоєно в сумі 2593,0 тис. грн., що в структурі видатків становить 2,4
відсотка і спрямовані на забезпечення витрат не віднесених до основних груп, у тому числі: з резервного
фонду міського бюджету виділено 36,9 тис. грн. на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій.

Інші видатки
Цільові фонди
Ремонт автодоріг
Капітальні вкладення
Фізкультура і спорт
ЗМІ
Культура
ЖКГ
Соц.захист населення
Освіта
Місцеве…
0

10000

20000

2013 рік

30000

40000

50000

2012 рік

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
У складних загальноекономічних умовах, що склалися останнім часом, завдяки щоденній клопіткій
роботі по виконанню міського бюджету та плану соціально-економічного розвитку міста, наряду із
забезпеченням необхідного рівня життєдіяльності міста, а саме: своєчасного надання житлово-комунальних
послуг населенню, впорядкування житлового фонду, належного утримання доріг та тротуарів, забезпечення
належного санітарного стану та покращення благоустрою тощо, владі, керівникам підприємств, організацій
та установ удалося багато зробити у напрямку культурного та соціального розвитку міста. Про це свідчить
насамперед те, що, за показниками рейтингового оцінювання діяльності, місто Миргород протягом року
займало передові місця серед усіх міст Полтавської області.
Як відомо, 06 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 3699-VI «Про
оголошення природних територій міста Миргорода Полтавської області курортом державного значення».
Багато миргородців вбачали в цьому майже миттєву панацею вирішення всіх проблем міста як у житловокомунальному господарстві (реконструкція мосту через р. Хорол, друга нитка напірного колектора, очисні
споруди) і дорожній інфраструктурі (реконструкція доріг та тротуарів міста), так і в соціальній сфері
(реконструкція стадіону «Старт», освітніх закладів, лікарні). Деякі миргородці, як мені відомо, навіть
вважали, що всі податки тепер будуть залишатися у місті, а самі підприємства почнуть їх платити значно
менше.
Проте, давайте бути реалістами та об’єктивно проаналізуємо ситуацію, що склалася.
По-перше, безперечно, отримання статусу курорту державного значення є знаковою подією у
історичному розвитку міста. Це значний іміджевий імпульс для потенційних інвесторів, що хочуть
реалізовувати бізнес-проекти у сфері санаторно-курортного лікування, туризму та сфері послуг, адже
держава визнає унікальність природних умов м. Миргорода та цілющі властивості миргородської води.
По-друге, введення в дію закону спричинило прийняття певних підзаконних актів, зокрема, Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження режиму округу і зон санітарної охорони курорту Миргород»,
якою регламентується ведення господарської діяльності у місті та вводяться певні обмеження.
По-третє, у міста з’явилася можливість згідно із Законом України «Про курорти» розробити та подати на
затвердження Кабінету Міністрів України Державну цільову програму розвитку територій міста-курорту

державного значення. Проте, надавши таке право місту, законотворці позбавили органи місцевого
самоврядування можливості ініціювати таку розробку (п. 3 Порядку розроблення та виконання державних
цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106).
Проект Програми, ініційований Полтавською облдержадміністрацією, направлено для погодження у
зацікавлені міністерства та відомства.
На жаль, не всі органи влади готові швидко надати свої висновки та пропозиції, проте, робота триває. Ми
вже маємо погодження без застережень та зауважень від Державного агентства з інвестицій та управління
Національними проектами, Міністерства охорони здоров’я України.
Із певними зауваженнями отримано погодження від Міністерства екології та природних ресурсів
України. Міністерство фінансів України та Міністерство інфраструктури України висловило значні
зауваження щодо даного нормативно-правового акта. Зараз триває процедура усунення недоліків та
зауважень цих органів.
Я особисто контролюю та координую цю роботу, спілкуюсь із фахівцями відповідних міністерств та
відомств. Повірте, міська влада робить усе можливе задля просування даної програми. До цієї роботи нам
удалося долучити і Полтавське земляцтво в Києві. Проте, із усіх міст-курортів державного значення поки що
жодному, я наголошую жодному!, не затверджена така програма. На жаль, Миргород не виключення. І я
хотів би уникнути спекуляцій на цю тематику.
Ще раз наголошую, що затвердження даної програми є пріоритетом для міської влади, і робота над цим
триває. Сподіваємося, що Миргород стане першим містом-курортом, якому вдалося затвердити цільову
програму розвитку територій курорту державного значення.
Щодо показників розвитку санаторно-курортної галузі, то за 2013 рік обсяг реалізації санаторно–
курортних послуг за попередніми даними склав 140,2 млн. грн., що на 2,9 % , більше ніж у 2012 році.
У 2014 році прогнозується збільшення обсягів реалізації санаторно-курортних послуг уже на 13,1,%, що
в сумі складе 158,6 млн. грн. У санаторіях міста протягом звітного року оздоровилося 42,0 тис. осіб, що на
3,8 % більше, ніж у 2012 році.

Обсяг реалізації санаторно - куротних послуг
по місту Миргороду

млн. грн.
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Хочу запросити всю громаду долучитися до розбудови курорту європейського рівня. Із державною
програмою чи без неї, я впевнений, Миргород не втратить своєї туристичної привабливості. Цьому, я
переконаний, сприятиме і визнання курорту «Миргород» кращим курорту світу!

Кількість відпочиваючих в
санаторіях міста
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Окрім сфери послуг має певні здобутки і миргородська промисловість. У порівнянні з минулими роками
в місті залишилась незмінною структурна спеціалізація виробництва.

Структура реалізації промислової продукції за 2013 рік
(у відсотках) по м. Миргороду за видами діяльності

Машинобудування
(7,5 %)
Виробництво та
розподілення
електроенергії, газу
та води (5,7 %)
Харчова та
переробна
промисловість
(81,6%)

Виробництво
пластмасових
виробів (4,3 %)
Деревообробна
промисловість
(0,7 %)
Поліграфія (0,2 %)

На сьогоднішній день реалізація промислової продукції за видами діяльності виглядає наступним
чином:
 харчова та переробна промисловість – 81,6 %;
 машинобудування – 7,5 %;
 виробництво та розподілення електроенергії, газу та води - 5,7 %;
 виробництво пластмасових виробів - 4,3 %;

 деревообробна промисловість - 0,7 %;
 поліграфія - 0,2 %.
Найбільш системно та збалансовано нарощували обсяги виробництва такі підприємства, як:
ТДВ "Миргородський хлібозавод", генеральний директор Бзенко Олександр Миколайович,
ПАТ "Миргородський завод мінеральних вод", генеральний директор Сенько Валерій Петрович,
ДП "Миргородське лісове господарство", директор Щербатко Володимир Миколайович,
ПрАТ "Миргородський завод продтоварів "Калинка", директор Порохня Максим Петрович.
За рахунок власних коштів промислові підприємства міста проводили модернізацію і технічне
переоснащення діючих виробництв, запроваджували випуск нових видів продукції. Інноваційні підходи до
виробництва продукції застосовувалися на ТОВ "Сироробний комбінат", там упроваджено інноваційну
технологію
(сироварні
ванни
замінено
на
автоматизовані сировиробники) та налагоджено випуск
3-х
видів
інноваційної
продукції
(сири
"Старослов’янський", "Боярський", "Вершковий").
На ПАТ "Армапром": встановлено нову лінію FAT з
виготовлення ливарних форм та налагоджено випуск 4х видів продукції.
У 2013 році призером Конкурсу якості 10-го
ювілейного Всеукраїнського конкурсу якості продукції
«100 кращих товарів України», став продукт Товариства
з додатковою відповідальністю "Миргородський
хлібозавод» - пряник "Житнячок".
Провідними бюджетоформуючими промисловими
підприємствами міста, як і в попередні роки, у 2013-му залишаються ПАТ “Миргородський завод
мінеральних вод” (виробництво мінеральної, столової та питних вод) та ТОВ “Миргородський сироробний
комбінат” (виробництво твердих та пастоподібних сирів).

млн. грн.
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Динаміка розвитку економіки міста характеризується зменшенням обсягів реалізації промислової
продукції у відпускних цінах за 2013 рік у порівнянні з попереднім періодом на 14,6% і фактично становить
549,1млн. грн.
Спад цього показника спричинений призупиненням повного циклу виробництва продукції ТОВ
“Миргородський сироробний комбінат” у листопаді та грудні звітного року. Причиною цього факту є,
насамперед, відсутність сировини. Однак робота продовжується у режимі збирання молока, первинної
обробки і відправлення продукції на інші підприємства. Негативно вплинула на підприємство і суспільнополітична ситуація в країні, адже основні ринки збуту – країни Митного союзу: Росія та Казахстан.
Щодо фінансової діяльності підприємств міста, то з метою організації координаційної роботи по
забезпеченню фінансово-стабільної господарської діяльності суб’єктів господарювання міста в напрямку
підвищення її ефективності, забезпечення відповідного рівня контрольованості за фінансовим станом
господарюючих суб’єктів, запроваджено систему проведення засідань комісії з питань підвищення
ефективності діяльності суб’єктів господарювання.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 58,3%, за січень – вересень
2013 року отримано 56,4 млн. грн.

Збитково спрацювали 41,7% підприємств, якими отримано 15,6 млн. грн. збитків.
Незважаючи на те, що матеріально-технічна база підприємств, потребує технічного переоснащення та
модернізації, затримку Управлінням Державної казначейської служби України у Миргородському районі
Полтавської області проведення платежів органів місцевого самоврядування за видатками місцевого
бюджету на придбання матеріалів, оплати за виконані ремонтні роботи, наполеглива робота працівників
підприємств та постійна увага і допомога виконавчого комітету по вирішенню нагальних питань дозволила у
2013 році провести на належному рівні курортно-літній сезон 2013 року та стабільне забезпечення мешканців
міста житлово-комунальними послугами.
У 2013 році було створено 1811 робочих місць, 44 безробітних пройшли курси з перепідготовки та
підвищення кваліфікації.
Інвестиції та міжнародні проекти
Одним із найважливіших показників економічного розвитку території є інвестиції. За оперативними
даними обсяг інвестицій у основний капітал у 2013 році склав 67,2 млн. грн.
Тенденції інвестицій та капіталовкладень у місті прямо корелювалися із загальнонаціональними
тенденціями. На жаль, економічна рецесія не дозволила наростити обсяг капіталовкладень у 2013 році, проте
падіння вдалося скоротити та досягти хоч невеликого, але зростання.

Динаміка інвестицій в основний капітал, тис. грн.
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Основними джерелами капітальних вкладень залишаються власні амортизаційні відрахування
миргородських підприємств. У 2013 року їх частка склала 68,3%. Сума інвестицій за рахунок бюджетів усіх
рівнів у 2013 році сягнула 21,6%. Залишаються досить високими темпи капіталовкладень населенням,
здебільшого на будівництво житла та господарських будівель. Їх обсяги у 2013 році склали 9,2%.

Структура інвестицій в основний капітал
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Обсяг іноземних капіталовкладень в акціонерний капітал залишається стабільним на рівні 5,1 млн. дол.
США.
У 2013 році завершено будівництво та проведено офіційне відкриття першої черги ТЦ «Мир».

Вартість інвестиційного проекту становить 16 млн. грн. Загальна площа приміщень ТЦ "Мир" – майже 7
тис. кв. м. У торговому центрі передбачено більше 100 торговельних павільйонів та кафе, площею 100 кв. м.
У 2014 році має розпочатися реалізація другої черги проекту. Крім того, приватний інвестор має намір за
власні кошти здійснити реконструкцію центральної площі міста, оновивши її дизайн та встановивши нові
фонтани.

Продовжувалося будівництво санаторію по вул. Ігнатенка, 6 та завершується упорядження санаторію по
вул. Гоголя, 112, що здійснюються приватним інвестором.

У рамках Національного проекту «Якісна вода», у
Миргороді, на вул. Гоголя, 162, відкрився пункт продажу
питної води. Реалізацію доочищеної води, добутої з
власних свердловин, здійснює ПрАТ «Миргородський
завод продтоварів «Калинка». Вода відповідає усім
державним нормам та стандартам та пропонується як для
пиття, так і для приготування їжі. У 2014 році
заплановано відкриття пунктів продажу води на вулицях
Свідницького, Сорочинській, Д. Апостола. Вартість 1-го
літра води складатиме 50 коп., а для пільгових категорій
громадян діятиме знижка – 40 коп.
Окрім
приватного
капіталу,
місто
активно
використовує можливості отримання грантів із
державного бюджету.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від
04.07.2012 № 656 «Питання державного фонду
регіонального розвитку», до Полтавської ОДА у 2013 році
було передано перелік проектів, що мають змогу
фінансуватися за рахунок коштів фонду. Серед
переможців 2 проекти: «Реконструкція мосту через річку
Хорол по вул. Гоголя» з обсягом фінансування у 2014
році 7,3 млн. грн. та «Реконструкція стадіону «Старт» по
вул. Гоголя, 175 в м. Миргороді (перша черга)» з обсягом
фінансування у 2014 році 6,0 млн. грн.
Всеукраїнський та обласний конкурси проектів та програм місцевого самоврядування – також один із
можливих шляхів фінансування інвестиційних проектів. У 2013 році переможцем у Всеукраїнському
конкурсі став проект «Модернізація системи опалення та термомодернізація будівлі Миргородської
загальноосвітньої школи № 9», у 2014 році – «Енергоефективна санація басейну ДНЗ № 11 «Теремок» – крок
до здорового покоління дітей». Це додаткові 400,0 тис. із Державного бюджету. У 2014 за рахунок коштів
обласного бюджету буде отримане співфінансування у розмірі 50,0 тис. грн. на проект «Миргороду
комфортне та ощадне вуличне освітлення». У 2013 році завершено 14 проектів.
Ще одним зі шляхів залучення інвестицій є кошти іноземних фондів, програм та банків. Інвестиційний
паспорт Миргорода розміщено сайті міської ради.
Торговельне обслуговування
Сфера обігу товарів і послуг налічує майже півтисячі стаціонарних магазинів; сотню підприємств
дрібнороздрібної мережі, 85 підприємств ресторанного господарства, 225 підприємств сфери послуг, 55

аптек та аптечних пунктів, 8 ветаптек, 4 магазини “Оптика" та 14 автозаправних станцій. Протягом 2013 року
відкрились 3 сучасні підприємства торгівлі та більше 10 об’єктів сфери послуг.

У сфері побутових послуг та підприємництві працює майже 5 тисяч осіб. Станом на 01. 01. 2014 року у
сфері побутових послуг працює 718 осіб. Мережа підприємств побутового обслуговування включає
практично весь орієнтовний перелік обов’язкових видів послуг для надання у містах.

Розвиток підприємництва
У місті станом на 01.01. 2014 року число діючих фізичних осіб-підприємців складає 1844, юридичних
осіб –192. У сфері малого підприємництва працює 4,2 тис. осіб. Частка надходжень від суб’єктів малого
підприємництва складає 8,15 відсотків.
Переважний напрямок у підприємницькій діяльності міста займає торговельно-посередницька
діяльність та діяльність у сфері послуг. У місті продовжує діяти фонд підтримки підприємництва для
надання фінансово-кредитної допомоги малому бізнесу, створений у 2003 році. За період із 2004 року по
01.01.2014 року 13 представників малого бізнесу міста отримали фінансову підтримку на загальну суму 279,0
тис. грн.

Із метою вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних
відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання протягом 2013 року Миргородською
міською радою та її виконавчим комітетом було прийнято регуляторні акти, а саме:
1.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.10.2010р. №672 "Про реалізацію
Положення про організацію ритуальних послуг на території міста Миргорода та Порядку
утримання кладовищ";
2.
Про затвердження тарифів міському комунальному підприємству "Ритуал" на ритуальні послуги,
що не входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг;
3.
Про затвердження в новій редакції Положення про порядок нарахування та сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Транспортне обслуговування
Головною метою діяльності міської влади у сфері транспорту є забезпечення в повному обсязі потреб
господарського комплексу та населення у всіх видах транспортних послуг, покращення руху автотранспорту.
Маршрутна мережа складається з 21 автобусних маршрутів на яких працює 35 транспортних одиниць.
Рухомий склад постійно оновлюється за рахунок прибутків перевізників.
Так, протягом року проведено заміну транспортного засобу по маршруту №28 Санаторій "Слава" –
залізничний вокзал – вул. Свідницького, на марку "Богдан".
Постійно здійснюється контроль за дотриманням схем та графіків руху маршрутних транспортних
засобів. Проводиться інвентаризація зупинок громадського транспорту та розробляються заходи щодо
поліпшення їх стану та благоустрою.

Будівництво
На превеликий жаль, сьогодні заходи по житловому будівництву в м. Миргороді фінансуються лише за
рахунок власних коштів підприємств, суб’єктів господарської діяльності та коштів індивідуальних
забудовників.
У 2013 році розпочаті підготовчі роботи з будівництва 9-ти поверхового будинку по вул. Сорочинській,
53 (забудовник ТОВ “Лубнижитлобуд - 2010”). Продовжується будівництво 9- поверхової житлового
будинку по вул. Панаса Мирного, 3, (забудовник) ПП «Ангропродукт». Ці два підприємства залучені до
виконання державної програми «Доступне житло».
У 2013 році за рахунок різних джерел фінансування в експлуатацію введено 3831 кв. м. житла.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Ця галузь становить 37,2 відсотка всіх видатків 2013 року.

Протягом 2013 року в управлінні праці та соціального захисту населення продовжувалась робота по
наповненню бази Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
Так, станом на 1 січня 2014 року сформована електронна та паперова база даних, яка налічує 12427
пільговиків.
Щомісяця пільгами з оплати комунальних послуг користується 6994 пільговиків та членів їхніх сімей.
Підприємствами у 2013 році надано пільг:
- на житлово-комунальні послуги - 6 млн. 585,1 тис. грн.;
- на автомобільний проїзд –1 млн. 59,1 тис. грн.;
- на проїзд у приміському залізничному транспорті –199,8 тис. грн.;
- на зв’язок –381.6тис. грн.
Усього в 2013 році профінансовано пільг за рахунок субвенції з Державного бюджету на суму – 7 млн.
742,3 тис. грн. (у. т. ч. погашена заборгованість минулих років на суму 653,4 тис. грн.).
За рахунок коштів обласного бюджету було відшкодовано вартість ритуальних послуг на поховання 31
учасників бойових дій на суму 22,5 тис. грн.
За 2013 рік виконано 1 капітальний ремонт інваліду Великої Вітчизняної війни на суму 4800 грн.
Упродовж 2013 року управлінням праці та соціального захисту населення забезпечувалась робота в
області реалізації державної політики у сфері соціально – трудових відносин, оплати праці, зайнятості,
експертизи умов та нормування праці.

Наповненість бази даних пільговиків
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Призначення і виплата всіх видів державних допомог
Одним із основних завдань управління є забезпечення виконання прийнятих державних програм,
здійснення ефективної адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення, підтримка кожної сім’ї,
що потребує допомоги.

Сума виплачених допомог управлінням праці та соціального захисту населення за 2013 рік склала
29055,5 тис. грн., що на 5128,6 тис. грн. більше ніж за 2012 рік.
Призначення допомоги проводиться за Єдиною технологією прийому громадян, які звертаються за
призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» за 2013 рік
було призначено допомогу 227 сім’ям і виплачено в сумі 2984,3 тис. грн., за 2012 рік допомогу отримали 154
сім"ї на суму 1231,7 тис. грн.
За призначенням державної допомоги відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з
дітьми” звернулося 2123 заявників, 2461 одержувачам допомога виплачена на суму 20508,0 тис. грн., що на
2692,0 тис. грн. більше, ніж за 2012 рік,
У складі соціальної структури вагоме місце займає територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг), що опікується одинокими непрацездатними громадянами, пенсіонерами та
інвалідами. Протягом 2013 року територіальним центром надано послуги більше 3 тисячам осіб.
У складі територіального центру функціонують відділення соціальної допомоги вдома, відділення
соціально-побутової адаптації, відділення соціально – медичних послуг, стаціонарне відділення для
постійного або тимчасового проживання, відділення організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги.
Придбання та доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, допомога в приготуванні
їжі, доставка книг, газет, журналів, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, надання послуг із
масажу, лікувальної фізкультури, консультації лікаря - терапевта, фізіотерапевтичні послуги, ремонт одягу,
ремонт взуття, дрібний ремонт по господарству, послуги перукаря – це далеко не повний перелік послуг,
доступних інвалідам і пенсіонерам нашого міста.
При терцентрі працює пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації. Велика увага приділяється
соціально-побутовій та психологічній адаптації. Активно діє інноваційна модель соціально-педагогічної
послуги – "Університет третього віку". Слухачі курсу - люди похилого віку, які мають освіту будь-якого
рівня та зацікавлені брати участь в освітніх програмах. У центрі реабілітації дітей-інвалідів соціальнопобутову і психологічну адаптацію продовжують отримувати діти з обмеженими можливостями з міста,
Миргородського, Шишацького та Великобагачанського районів.
Соціальна робота з сім’ями
Ця непроста, але надзвичайно важлива робота покладена на плечі соціальних працівників Центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Збільшення штату дало можливість охопити соціальними
послугами більшу кількість сімей міста, які цього потребують. І завдяки цьому всі основні показники в
порівнянні з минулими роками збільшились - це і кількість соціальних інспектувань та візитів, кількість
нововиявлених сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, збільшилась кількість та якість
надання соціальних послуг населенню. Завдяки злагодженій співпраці центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Миргородської міської ради із іншими суб’єктами соціальної роботи спостерігаються
позитивні результати зняття сімей із соціального супроводу та зняття з обліку сімей, що опинилися у
складних життєвих обставинах. Так, протягом 2013 року з соціального супроводу знято 95 сімей, з яких
знято 94 сім`ї - з позитивним результатом, що складає 98,9 % від загальної кількості сімей, що перебували
під супроводом.
Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді також здійснюється робота щодо забезпечення
сімейним затишком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Всього в місті функціонує 4 прийомних сім’ї, у яких виховується 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Всі прийомні сім’ї знаходяться під соціальним супроводом центру.
На кінець 2013 року дві сімейні пари – кандидати у прийомні батьки пройшли навчання обласному
центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і знаходяться на етапі підбору прийомних дітей. Таким
чином, планується створення ще 2 прийомних сімей.
На обліку ЦСССДМ перебуває 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Здійснено
інвентаризацію житла даної категорії населення, визначені основні потреби. У 2013 році виконавчим
комітетом Миргородської міської ради надано соціальне житло (кімнату гуртожитку) особі із числа дітейсиріт.
Охорона здоров’я
Міська рада кожного року передає трансферт на медичне обслуговування міського населення
районній раді для фінансування Миргородської центральної районної лікарні.
У 2014 році сума трансфертів становить 25,4 млн. грн. (у 2013 році на ці цілі було виділено 23,4 млн.
грн.) На контролі виконавчого комітету знаходяться 4 програми з питань охорони здоров’я населення та
пропаганди здорового способу життя. Кошти на виконання заходів цих програм передбачались у кошторисах
відділів виконавчого комітету, які є їх виконавцями.

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Для забезпечення належних умов проживання мешканців та відновлення технічного стану
багатоповерхових житлових будинків міською радою щорічно розробляється Програма капітального ремонту
та благоустрою житлового фонду м. Миргорода. На виконання цієї програми у 2013 році проведено роботи
по капітальному ремонту на загальну суму 2280,09 тис. грн., у тому числі по видах робіт:

У порівнянні з минулими роками у 2013 році виконаний значний обсяг робіт по заміні водопровідноканалізаційних мереж. Замінено інженерні мережі житлових будинків по вул. Троїцькій, 67, І.Білика, 3,
Гоголя, 14, 72, Багачанській, 46, 58, Мічуріна, 5-А та інших, на загальну суму 846,24 тис. грн.

Проведений капітальний ремонт:
ліфтів житлових будинків на загальну суму 68,9 тис. грн. по вул. Багачанській, 46, Гоголя, 15,
Старосвітській, 19;
мереж освітлення житлових будинків по вул. Вовка, 80/30, І. Білика, 3, Гоголя, 34, 72, 84,
Багачанській, 104, на загальну суму 190,7 тис. грн.
в житлових будинках по вул. Д.Апостола, 4-А, Д.Апостола, 6, Свидницького, 3, Сорочинська, 2,4 із
заміною теплообмінників на загальну суму 227,45 тис. грн.
На капітальний ремонт покрівель житлового фонду у 2013 році було використано 787,1 тис. грн.
Зменшення фінансування робіт по відновленню покрівель відбулося через затримку проходження коштів на
придбання матеріалів для виконання робіт через казначейську службу.

Аналіз виділення коштів з міського бюджету з 2009 року по 2013 рік на проведення капітальних
ремонтів у житловому фонді міста дозволяє визначити значний ріст видатків по роках виконання:

Додатково з бюджету розвитку міста були виділені кошти на:
- капітальний ремонт гуртожитку по вул. Козацькій, 24-А – 197,85 тис. грн. (співфінансування робіт);
- капітальні ремонти мереж теплопостачання зі встановленням теплових лічильників у нежитлових
приміщеннях по вул. Гоголя, 107, Я.Усика, 7, Незалежності, 29/17 – 28,7 тис. грн.
- капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Старосвітській, 22/5 – 13,6 тис. грн. та ін.
Проблемними питаннями належного утримання житлового фонду комунальної власності міста
залишаються:
- відсутність співфінансування з державного бюджету робіт по капітальному будівництву, що
унеможливлює виконання комплексних капітальних ремонтів житлових будинків;
- значна зношеність житлового фонду, а саме 80%. На даний час нагальним питанням залишається
виконання робіт по модернізації 35 ліфтів, які відпрацювали більше 25 років. На ці роботи потрібно
6,5 млн. грн.

Утримання комунального житлового фонду в місті здійснює Миргородське житлово–експлуатаційне
управління, яке у 2013 році виконало робіт по поточному ремонту житлового фонду на загальну суму 4475,4
тис. грн., у т.ч.:
прибирання прибудинкової території – 691,3 тис. грн.;
поточний ремонт покрівель – 268,3 тис. грн.;
поточний ремонт під’їздів – 456,8 тис. грн.;
поточний ремонт мереж водопровідно-каналізаційних, гарячого водопостачання, теплопостачання та
ливневої каналізації – 805,4 тис. грн.;
поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання – 62,7 тис. грн.;
технічне обслуговування 64 ліфтів – 412,6 тис. грн.;
інші послуги (вивезення відходів, обслуговування димовентиляційних каналів, освітлення місць
загального користування, утримання аварійно-диспетчерської служби та інші) – 1778,3 тис. грн.
Розподіл коштів по видах робіт зображений на діаграмі:

Теплове господарство міста
ОКВПТГ „Миргородтеплоенерго” протягом багатьох років стабільно забезпечує споживачів теплом і
гарячою водою. На сьогоднішній день підприємством стабільно надаються послуги з теплопостачання в 125
житлових будинках, 9 навчальних закладах, 6 дошкільних навчальних закладах, 5 лікувальних закладах та
близько 300 споживачам іншого призначення.
Під час підготовки до роботи в опалювальний період 2013 - 2014 років було проведено огляд теплових
мереж та 18 котелень, з них 8 теплогенераторних, в яких проведено поточні ремонти приміщень котелень,
оглянуто та підготовлено 75 котлів, проведено ревізію та ремонт 134-х насосів, замінено 4 насоси системи
гарячого водопостачання.
Проведено заміну 2 котлів на більш сучасні та з більшим ККД в теплогенераторній по вул. Гоголя, 173
( ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного).
Завершено реконструкцію котельні по вул. Старосвітській, 17, де замінено мережевий насос, що
забезпечить скорочення місячного споживання електроенергії по котельні 15000 кВт на суму 15486 грн.
Водопровідно-каналізаційне господарство
Відповідні роботи протягом 2013 року проведено для
належного утримання водопровідноканалізаційного господарства ОКВПВКГ "Миргородводоканал"
1788,3 тис. грн. виділено із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на
реконструкцію площадки первинних відстійників очисних споруд в місті Миргороді. На 01.01.2014 року
виконано робіт на суму 1060,2 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт каналізаційного колектора від КНС 4 до колодязя довжиною 43 метри,
вартістю робіт 29,6 тис. грн.
Проведено санацію водопровідної мережі по вул. Гоголя (район заправки "Форсаж") довжиною 100
метрів.

Виконано будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Хорольській довжиною 510 м., на суму 54,3
тис. грн. та ділянки водогону по вулиці П. Посвіта на суму 8,2 тис. грн., реконструкцію ділянки
самоплинного каналізаційного колектора по вул. Хорольській на суму 60,8 тис. грн.
Варто відзначити активну життєву позицію мешканців вул. Хорольської, що взяли дольову участь у
будівництві водогону (співфінансування 8,5 тис. грн.). Вони постійно тримали на контролі хід виконання
робіт та їхню якість. Така небайдужість може стати прикладом для наслідування. Співфінансування робіт
жителями скорочує терміни виконання робіт.
Із метою безперебійного забезпечення мешканців мікрорайону Авіамістечко питною водою належної
якості проведено реставрацію та герметизацію резервуара чистої води на водозаборі №3 на суму 55,5 тис.
грн. (кошти підприємства).
Ми продовжуємо працювати над поліпшенням якості питної води. Для цього на артезіанських
свердловинах встановили частотні перетворювачі. Продовжуємо шукати шляхи зменшення у воді вмісту
фтору. Для цього згідно з Програмою «Питна вода Миргородщини по місту Миргороду на 2006-2020 роки»
запланували пробурити на Харківському водоносному горизонті, в якому вміст фтору у межах норми,
додаткові свердловини.
Між іншим, дві такі свердловини вже працюють з 2011 року на другому водозаборі. Змішана вода з
прийнятним у ній вмістом фтору звідти подається у міську мережу водопостачання. Справно функціонують у
нас три бювети по продажу доочищеної води. У 2014 році заплановано відкриття ще трьох таких пунктів.
Благоустрій
Роботи по утриманню вуличного освітлення, технічного переоснащення доріг, озеленення міста та
ручного прибирання в місті проводить КП «Комбінат благоустрою і озеленення». На утримання об’єктів
благоустрою міста за 2013 рік використано 2743,7 тис. грн. (у порівнянні з 2012 роком більше на 125,3 тис.
грн.).
Здійснено технічне переоснащення системи моніторингу та управління технологічними об’єктами
вуличного освітлення м. Миргорода вартістю робіт 347,9 тис. грн. У 2013 році було введено в експлуатацію
систему керування вуличним освітленням «Спрут». Система забезпечує управління включення, виключення
вуличного освітлення у відповідності з графіком, зняття показників лічильників по каналу зв’язку, постійну
наявність необхідної об’єктивної інформації про стан елементів системи освітлення в реальному часі по
каналу зв’язку. Введення в експлуатацію даного об'єкта дало змогу отримати у 2013 році економію
бюджетних коштів у розмірі близько 70,0 тис. грн.
Здійснено реконструкцію мереж вуличного освітлення по вул. Петрівській – 13,6 тис. грн., вул.
Вокзальній – 14,4 тис. грн., вул. Тичини -10,6 тис. грн., вул. Капніста – 6,1 тис. грн., вул. Раскової – 6,4 тис.
грн., вул. Бережанській – 5,7 тис. грн., на загальну суму 56,8 тис. грн., що на 187,4 тис. грн. менше, ніж у
2012 році. Головною причиною зменшення виконання робіт залишається не проходження коштів на
придбання матеріалів для виконання робіт по реконструкції вуличного освітлення через казначейську
службу. Всі роботи перенесені в план 2014 року і будуть пріоритетними у виконанні.

У 2013 році за кошти міського бюджету були виконані роботи по капітальному ремонту автобусних
зупинок по вул. Личанській та вул. Сорочинській в сумі 23,4 тис. грн.

На підставі рішення виконавчого комітету Миргородської міської ради від 30.01.2013 р. № 50 «Про
дозвіл на видалення сухостійних, аварійних фаутних і порослих дерев» було видалено 143 аварійних та
сухостійних дерев, здійснено формування крони дерев, видалено сухі гілки на 183 деревах.

Протягом 2013 року по поточному утриманню вуличної мережі було проведено заміну:
- кабелю - 862 м;,
- світильників – 5 шт.;
- ламп – 836 шт.;
- лічильників – 10 шт.
Дорожньо-мостове господарство
Силами КП "Комбінат благоустрою і озеленення" в 2013 році:
встановлено 23 шт. дорожніх знаків, 33 таблички до дорожніх знаків, 2 табло та 2 інформаційних
щити;
нанесено дорожню розмітку по вулицях: Гоголя, Сорочинській, Кашинського, І. Білика, Багачанській,
Гурамішвілі загальною протяжністю 16,3 км; на пішохідних переходах міста по вулицях
Миргородських дивізій – 1 шт., Гоголя – 11 шт., Сорочинській – 2 шт., Я. Усика – 1 шт., І. Білика – 1
шт. загальною площею – 378,36 кв. м.
КП "Спецкомунтранс" для забезпечення безаварійної експлуатації доріг міста протягом зимового
періоду заготовлено 1162,7 тон суміші для посипання доріг.
У відповідності до «Програми благоустрою міста Миргорода на 2012-2016 роки» 29 сесією
Миргородської міської ради 6 скликання від 25 січня 2013 року затверджений перелік об’єктів на 2013 рік по
ремонту дорожньо-мостового господарства м. Миргорода.
Згідно затвердженого переліку на ремонт дорожньо-мостового господарства в 2013 році місту були
виділені кошти з трьох джерел фінансування:
субвенція з Державного бюджету місцевому бюджету в сумі 1211,4 тис. грн. (у 2012 році - 1106,6 тис.
грн.). Субвенція була використана на капітальний ремонт доріг та тротуарів з асфальтобетонним покриттям,
а саме: ділянок тротуарів по вул. Шишацькій, Гурамішвілі та доріг по вул. Почапці, Робітничій,
Воскресінській. Були виконані роботи з поточного ремонту доріг по вул. Гоголя, Д.Озеро, Троїцькій,
Шляховій, Боровиковського, Полтавській ;
кошти спеціального фонду обласного бюджету в сумі 754,5 тис. грн. (2012 рік - 302 тис. грн.) які були
спрямовані на капітальний ремонт дороги по вулиці Сорочинській у сумі 173,1 тис. грн. та капітальний
ремонт дороги по вул. Гурамішвілі в сумі 500,0 тис. грн. За кошти цього ж фонду були виконані роботи по
поточному ремонту доріг у місті на суму 81,4 тис. грн., а саме: по вул. Озерній, Залізничній, Мінзаводській,
Українській;
- кошти міського бюджету в сумі 1488,9 тис. грн. (2012 рік - 444,7 тис. грн.):
виконані роботи по капітальному ремонту доріг по вул. Слави, Раскової, Корсунського, Луговій,
Ковтуна; ділянок тротуарів по вул. Київській, Сорочинській, Озерній, Українській. По поточному
ремонту доріг з асфальтобетонним покриттям виконані роботи по вул. Я.Усика, Д.Апостола,
Багачанській, Спартаківській, Свидницького, Котляревського та інших;
КП «Спецкомунтранс» частково проведена відсипка щебенем та грейдерування доріг. Продовження
робіт по відсипці щебенем та грейдерування є пріоритетним на 2014 рік.

У 2013 році у зв’язку із затримкою казначейською службою оплати на придбання щебеню, відсипка щебенем
доріг склала 21% від плану. Усі інші заплановані у 2013 році роботи будуть першочергово виконані у 2014
році.
Санітарна очистка міста
Важливим питанням утримання міста у відповідному санітарному стані є механізований вивіз сміття,
яке здійснює КП "Спецкомунтранс".
На вивезення сміття укладені угоди:
- за 2012 рік з установами та приватними підприємцями укладено 410 договорів на перевезення та
захоронення твердих побутових відходів, на захоронення - 99 договорів;
- за 2013 рік на перевезення та захоронення твердих побутових відходів – 296 договорів, на
захоронення – 59.
- станом на 01 січня 2014 року з власниками квартир у багатоповерховій забудові міста укладено 8691
договір, у тому числі за 2012 рік – 18, за 2013 р. – 10.
- із жителями приватного сектора станом на 01 січня 2014 року укладено 4323 договори, у тому числі за
2012 р. – 109, 2013 р.- 246.

Графік
укладання договорів із мешканцями приватної забудови міста

Підприємством перевезено та захоронено твердих побутових відходів:
у 2012 році - 49,1 тис. м3, у тому числі від населення – 32,4 тис.м3, організацій – 13,6 тис. м3,
бюджетних організацій – 3,1 тис. м3;
- у 2013 році 77,1 тис.м3, у тому числі від населення – 44,7 тис.м3, організацій – 17,5 тис. м3,
бюджетних організацій – 14,9 тис. м3.
Ліквідовано стихійних сміттєзвалищ у 2012 р. - 54 шт., у 2013 р. - 107 шт.
За 2012- 2013 роки підприємством було заготовлено та реалізовано вторинної сировини:
-

Склобій
Макулатура
Петпляшка
Плівка
ВСЬОГО

2012 р.
сума з ПДВ,
кількість, т
тис. грн
149,7
54,8
48,8
32,6
28,1
99,5
4,3
26,0
230,9
212,9

2013 р.
сума з ПДВ, тис.
кількість, т
грн.
187,3
74,7
63,6
64,5
19,3
71,3
3,9
24,5
274,1
235,0

За рахунок міського бюджету в 2013 році виконані роботи по капітальному ремонту майданчиків для
євроконтейнерів в сумі 19,1 тис. грн.
Використання коштів із бюджету розвитку:
У 2013 році з міського бюджету використано 1018,3 тис. грн. на поліпшення матеріально-технічної
бази житлово-комунальних підприємств, а саме придбано:
для КП «Спецкомунтранс»:
- автомобіль спеціального призначення з піскорозкидальним обладнанням та сніговим відвалом вартістю
708,0 тис. грн. та гараж по вул. Шишацькій, 98/18 вартістю 400,0 тис. грн. (часткова оплата у 2013 р. – 100,0
тис. грн.)
для КП «Комбінат благоустрою і озеленення»:
- 4 газонокосарки та 2 мотокоси, загальною вартістю 24,0 тис. грн.;
для МК ЖЕУ:
- автомобіль ГАЗель;
- сервер HPML 110 G7, бензопила (1шт.) та мотокоса (2 шт.), загальною вартістю придбаного
обладнання 186,3 тис. грн.
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища придбано:
- КП "Спецкомунтранс" – євроконтейнери об'ємом 240 л. (200 шт.) вартістю 101,2 тис. грн.;
- ОКВПВКГ "Миргородводоканал" – екскаватор вартістю 474,26 тис. грн.
Результатами стабільної та злагодженої нашої з вами роботи є те, що місто Миргород відзначають
нагородами різних рівнів. Так, за підсумками щорічного конкурсу "Населений пункт найкращого
благоустрою і підтримки громадського порядку" за 2012 рік Миргород посів друге місце в своїй категорії.

Регулювання земельних відносин
Не менш актуальним у 2013 році було питання земельних відносин. Зокрема, у зв’язку з набранням
чинності з 01.01.2013 року ряду законодавчих актів, норми яких внесли деякі нововведення у сфері
регулювання земельних відносин, тема оформлення прав на земельні ділянки та здійснення державної
реєстрації земельних ділянок та прав на них у 2013 році була найбільш актуальною у зверненнях громадян до
міської ради. Крім того в минулому році проблемним було питання надання земельних ділянок вільних від
забудови (із земель запасу), оскільки Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" було
визначено, що у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно
до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель комунальної власності у власність чи
користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб заборонялася.
Враховуючи відсутність Генерального плану м. Миргорода та керуючись нормами законодавства, міська
рада у період із січня по жовтень 2013 року не приймала рішень щодо передачі (надання) земельних ділянок
із земель комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам. Громадяни, на
жаль, не мали можливості оформити право на земельні ділянки. Варто зазначити, що така ситуація склалась
не лише у місті Миргороді, а й у переважній більшості населених пунктів України. Лише з набранням
16.10.2013року чинності деяких змін до вищезгаданого Закону громадяни отримали можливість оформити
право на земельні ділянки. Наразі Генеральний план міста Миргорода розроблено та погоджено відповідно
до законодавства, та на чергове засідання сесії міської ради планується розгляд питання щодо його
затвердження. Наявність затвердженого Генерального плану міста Миргорода надасть можливість
раціонально використовувати земельні ресурси міста, розвивати, планувати та забудовувати територію міста.
Енергозбереження
У 2013 році ми продовжували роботи по санації пілотного об’єкта під час реалізації проекту GIZ
«Енергоефективність у будівлі» У минулому році було утеплено стіни ДНЗ № 5 «Сонечко».
До проекту

2013 рік

На 2014 рік запланована надбудова шатрового даху з утепленням та встановлення індивідуального
теплового пункту.
Загальна вартість проекту 1,3 млн. грн., з яких 300,0 тис. грн. кошти проекту, та по 500,0 тис. грн. кошти міського та обласного бюджетів.
За рахунок кредитних коштів НЕФКО проводиться реалізація проекту «Підвищення енергоефективності
в будівлях навчальних закладів м. Миргорода» – гімназії ім. Т.Г. Шевченка та НВК "Гелікон". Проектом
передбачено заміна дерев’яних вікон на енергоефективні.
Загальна вартість проекту – 1666,1 тис. грн., з яких 1253,1 тис. грн. (75,2%) – кошти НЕФКО. Місто вже
залучило кредитні кошти в сумі 108500 євро. Станом на 01.01.14 року ступінь виконання проекту складає
38%. Замінено вікна у старій будівлі гімназії ім. Т. Г. Шевченка та третина вікон у НВК "Гелікон". Освоєно
631,6 тис. грн. (кредитні кошти та співфінансування за рахунок бюджету розвитку міського бюджету).
Плановий термін завершення проекту – квітень 2014 року.

Місцеві альтернативні енергетичні рішення
На початку червня 2013 року стартував проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
«Місцеві альтернативні енергетичні рішення в м. Миргороді» для міста та Полтавської області. Вартість – 1
900 тис. дол. США (за умови співфінансування у 2013 році коштів від Полтавської ОДА в розмірі 2,2 млн.
грн. та Миргородської міської ради – 200 тис. грн.).
На 2014 році проектом передбачена реалізація інших завдань проекту, в тому числі технічної частини, а
саме: будівництво біокотельні, яка використовуватиме біомасу, як паливо.
Загалам місто бере участь у 17 проектах з енергозбереження та Міжнародної технічної допомоги.
Угода мерів
Також місто долучилося до кола підписантів Угоди мерів. Угода Мерів – ініціатива Європейської
Комісії, яка має на меті об'єднати європейські муніципалітети задля спільної боротьби з глобальним
потеплінням. Місто взяло на себе добровільні зобов’язання до 2020 року знизити викиди CO 2.

Миргород став першим містом у Полтавській області та один із небагатьох в Україні, хто долучився
до цього об’єднання.

ГУМАНІТАРНА СФЕРА
На утримання закладів гуманітарної сфери у минулому році з міського бюджету було виділено 44187,8
тис. грн. або 37,3 відсотка загальної суми видатків. Видатки збільшені на 3576,7 тис. грн. або на 8,8 відсотка.
У 2013 році за кошти бюджету розвитку розпочалося будівництво спортивного майданчика на території
ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного, було використано 215,9 тис. грн. На заходи з енергозбереження будівлі ДНЗ
№5 «Сонечко» ми спрямували 319,7 тис. грн. Також у 2013 році розпочалися роботи по підвищенню
енергоефективності в будівлях навчальних закладів міста: навчально-виховному комплексі «Гелікон» та
гімназії ім. Т.Г.Шевченка. Співфінансування з міського бюджету становило 614,0 тис. грн. Виготовлена
проектно-кошторисна документація по модернізації системи опалення та термомодернізації Миргородської
загальноосвітньої школи №9 (встановлення індивідуального теплового пункту), роботи по якій плануються
виконати в 2014 році. 1322 тис. грн. спрямовано на капітальні ремонти навчальних закладів. Серед них
найбільш значущі:
- заміна частини вікон на металопластикові в Миргородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1
ім. Панаса Мирного (47,9 тис. грн.);
- ремонт актової зали в Миргородській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 5 (156,9 тис. грн.);
- ремонт покрівлі, спортзалу, майданчика зі штучним покриттям в Миргородській гімназії ім. Т. Г.
Шевченка (на загальну суму 125,5 тис. грн.);
- ремонт покрівлі, системи опалення в Миргородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 (93 тис.
грн.);
- ремонт покрівлі, класного приміщення, інженерних мереж Миргородської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 9 ім. Івана Андрійовича Зубковського (195,3 тис. грн.);
- ремонт покрівлі, виконання внутрішніх оздоблювальних робіт у дошкільному навчальному закладі №2
«Оленка» (344,7 тис. грн.);
- ремонт ґанків у дошкільному навчальному закладі №10 «Веселка» (137,4 тис. грн.).

Перелік робіт по капітальному
ремонту в закладах освіти міста у 2013 році
№
п/п

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12
13
14

Назва навчального закладу
Миргородська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1 ім.
Панаса Мирного
Миргородська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 3
Миргородська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів № 5
Миргородська гімназія
ім. Т. Г. Шевченка
Миргородська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 7
Миргородська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1 ім.
Івана Андрійовича
Зубковського
Миргородський НВК
(дошкільний навчальний
заклад – загальноосвітній
навчальний заклад) «Гелікон»
Дошкільний навчальний
заклад
№ 2 «Оленка»
Дошкільний навчальний
заклад
№ 7 «Яблунька»
Дошкільний навчальний
заклад
№ 10 «Веселка»
Дошкільний навчальний
заклад № 11 «Теремок»
Дошкільний навчальний
заклад
№ 12 «Світлячок»
Центр естетичного виховання
Центр екологонатуралістичної творчості
учнівської молоді

15

Дитяча юнацько-спортивна
школа

16

Будівля відділу освіти
Миргородської міської ради

Найменування робіт

Виконано
робіт на
суму
тис. грн.

Заміна частини вікон на металопластикові

47,9

Установка вузла обліку теплової енергії

14,0

Ремонт актової зали

156,9

Ремонт покрівлі, спортзалу, майданчика зі
штучним покриттям

125,5

Ремонт покрівлі, системи опалення

93

Ремонт покрівлі, класного приміщення,
виготовлення проекту по термомодернізації
будівлі школи

195,3

Ремонт внутрішніх мереж водовідведення

18

Ремонт покрівлі, виконання внутрішніх
оздоблювальних робіт, виготовлення проекту
на кап. ремонт приміщення пральні

344,7

Ремонт санвузла

9,9

Ремонт ґанків

137,4

Ремонт покрівлі

20,3

Виготовлення проекту на встановлення
водостічних труб

0,7

Виготовлення проекту на кап. ремонт ЦЕВ

3,4

Ремонт покрівлі теплиці

50,1

Оздоблювальні внутрішні роботи в шаховому
клубі, виготовлення проекту на кап. ремонт
приміщення ДЮСШ
Оздоблювальні внутрішні роботи на правому
крилі другого поверху (відділ культури та
архів відділу освіти)

28,5

63,6

У 2013 р. у закладах освіти було виконано роботи на загальну суму близько 2,5 млн. грн.

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Міська рада робить усе можливе для задоволення потреб населення у дошкільній освіті. На сьогодні є
резерв вільних групових приміщень у ДНЗ № 2, ДНЗ №12, які будуть відкриватися відповідно до потреб
населення. У нашому місті функціонує 6 дошкільних навчальних закладах та НВК «Гелікон», в яких
виховується 1454 дітей раннього та дошкільного віку. Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей віком

від 3 до 7 років складає 95%, старші дошкільники (п’ятирічки) стовідсотково охоплені різними формами
дошкільної освіти. Значна увага у ДНЗ приділяється вихованню дітей із особливими освітніми потребами. У
дошкільних навчальних закладах комбінованого типу №2 «Оленка», №10 «Веселка», №11 «Теремок»
працюють 7 груп спеціального призначення: 2 логопедичні, 2 офтальмологічні, 2 для дітей із затримкою
психічного розвитку, 1 для дітей із вадами опорно-рухового апарату, які відвідують 110 дошкільників. Тут
діти, водночас із дошкільною освітою, отримують комплекс лікувально-профілактичних та корекційнореабілітаційних процедур і заходів, які надають досвідчені вчителі - дефектологи, вчителі - логопеди.

Систематично проводяться поточні та капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів.
Із ІІ півріччя 2013 р. в дошкільних навчальних закладах міста розпочалося впровадження освітнього
проекту «Електронний дошкільний навчальний заклад». Нині всі ДНЗ та НВК « Гелікон» підключені до
комп’ютерної програми, створена база даних про дошкільний навчальний заклад, працює електронна
реєстрація дітей у дитячий садок.

Загальна середня освіта
Другий рік поспіль загальна середня освіта в місті знаходиться у стані реформування. Впроваджується
новий Державний стандарт початкової середньої освіти.
Сучасна мережа загальноосвітніх закладів залишається сталою протягом останніх років. Незначне
щорічне зменшення мережі відбувається в основному за рахунок учнів старшої школи. Спостерігається
тенденція до скорочення мережі 10 класів. якщо раніше в середньому 40 % випускників 9-х класів
продовжували навчання у ПТНЗ та ВНЗ, то нині цей показник сягнув 60 %.
У місті функціонує сім загальноосвітніх навчальних закладів, із них три мають у складі старшої школи
профільні класи.
Проектна потужність шкіл – 4999 місць. У 2013-2014 навчальному році за парти сіли 3531 учень, що на
77 школярів менше, ніж минулого навчального року. Уже два роки учні навчаються в одну зміну.
У загальноосвітніх навчальних закладах міста відкрито 19 груп продовженого дня для 626 учнів, у НВК
«Гелікон» працює одна група за батьківські кошти.
Для забезпечення рівного доступу дітей з обмеженими можливостями до якісної обов’язкової середньої
освіти у загальноосвітніх навчальних закладах запроваджуються інші форми навчання (індивідуальна,

інклюзивна, через екстернат). На індивідуальній формі навчання у 2013-2014 навчальному році перебуває 12
учнів. У НВК «Гелікон» відкрито один інклюзивний клас, в якому навчається дитина із порушенням опорнорухового апарату. Введено посаду асистента педагога.
Всі випускники 9-х класів (391 учень) продовжують навчання: 208 – у 10-х класах шкіл міста, решта у
професійно - технічних та вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.
245 із 247 випускників 11-х класів 2013 року продовжують навчання у вищих навчальних закладах
різних рівнів акредитації. Це значно кращий показник, ніж середній по Полтавській області.
Загальноосвітні навчальні заклади стовідсотково підключені до мережі Інтернет.
За кошти Державного бюджету в 2013 році придбано 2 навчально-комп’ютерних комплекси (для гімназії
ім. Т.Г. Шевченка та ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Панаса Мирного) на загальну суму 60745 грн.
На жаль, проблемою залишається придбання або переоснащення кабінетів природничо-математичних
дисциплін, що є вимогою часу. За два останніх роки було поставлено 1 кабінет біології в ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім.
Панаса Мирного за кошти обласного бюджету, після чого рівень забезпеченості сучасними кабінетами по
місту склав 3%.
Завданням на найближчий час має бути придбання інтерактивних комплексів для навчальних кабінетів,
що дасть змогу суттєво покращити якість освітніх послуг, оскільки вимогою часу є запровадження у
навчально-виховний процес сучасних інформаційних технологій.
Усі загальноосвітні заклади мають веб-сайти, на яких висвітлюється найактуальніша інформація щодо
роботи школи, забезпечується більш тісний зв’язок із батьками та громадськістю.
При цьому одним із критеріїв якості освітніх послуг є результативність зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста. Аналіз
результатів ЗНО свідчить про зростання якості підготовки випускників до тестування, при цьому результати
значно кращі за середні показники по Полтавській області. Так, за показником «Кількість учнів, що набрали
більше 180 балів» м. Миргород посідає І місце з біології, ІІІ місце в області з української мови після Полтави
та Лубен, VІ – з історії України, VІІІ – з математики
Позашкільні навчальні заклади
Контингенти вихованців п’яти позашкільних начальних закладів 2013 – 2014 навчального року
становлять 2315 школярів у 70 гуртках та 7 відділеннях, що складає 66 % від загальної кількості дітей
шкільного віку нашого міста, що є стабільним та кращим показником охоплення дітей позашкільною освітою
в Полтавській області.
Центр естетичного виховання в 2013 році внесений до Переліку найбільших позашкільних закладів
України. У рейтингу участі позашкільних навчальних закладів в обласних масових заходах естетичного
спрямування в 2013 навчальному році серед 47 позашкільних закладів області Миргородський ЦЕВ займає
почесне 3 місце.

На сьогоднішній день серед загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів Полтавської
області налічується всього 9 колективів, які мають почесні звання "зразковий" та "народний". 4 з них – у
Миргородському центрі естетичного виховання. Колективи активно беруть участь у соціальних проектах і
своєю дитячою щирістю демонструють уроки доброти. За милосердя висловлюю величезне спасибі від усієї
громади міста.
Керівники гуртків центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді навчають вихованців
екологічно грамотно поводитися в природі, озброюють дітей знаннями про зв’язки всього живого. Юні
природолюби вчать дорослих любити свою планету і дбати про екологію.

Активний та творчий відпочинок знайшли для себе гуртківці станції юних техніків та станції юних
туристів.

Проблемним у роботі закладу залишається питання поновлення матеріальної бази: туристичного
спорядження, придбання комп’ютера, транспортні витрати. У приміщенні закладу переобладнано
спортивний зал, який на сьогоднішній день є унікальним і одним із найкращих в області. Це дає змогу
проводити змагання з техніки пішохідного туризму, завдяки чому за останні роки підготовлено 12 кандидатів
у майстри спорту України з туризму. Але на сьогодні зал потребує термінового капітального ремонту.
Проектно-кошторисна документація виготовлена, і планується в 2014 році провести реконструкцію даного
приміщення.
Дитячо-юнацька спортивна школа за минулий навчальний рік підготувала 4 кандидати у майстри спорту,
10 першорозрядників, 240 учнів мають 2 та 3 спортивні розряди.
Багато вихованців спортивної школи входять до складу збірних команд Полтавської області з різних
видів спорту та гідно представляють наш регіон на Всеукраїнських змаганнях.
Гордістю спортивної школи є її випускники, які зараз – члени національних збірних України, чемпіони та
призери України, Європи, світу.
Резервом досягнення високих результатів вихованців навчального закладу є реальне покращення стану
спортивної бази. Окрім спортивного залу, ДЮСШ не має достатньої бази для проведення навчальнотренувальних занять в осінньо-зимовий період, що негативно впливає на якість підготовки вихованців.
Початок у цьому році робіт з реконструкції стадіону «Старт», де передбачено і побудову спортивного манежу,
дасть змогу вирішити дану проблему в майбутньому.
Також ДЮСШ має у своїй власності земельну ділянку (поруч із адміністративною будівлею) розмірами
21 х 42 метри, де було б доцільно побудувати універсальний спортивний майданчик. Це дало б можливість
значно покращити матеріальну базу спортивної школи та створити належні умови для проведення
навчально-тренувальних занять, зборів за участю команд регіонів України з різних видів спорту.
У 2014 році планується провести капітальний ремонт даху дитячо-юнацької спортивної школи.
В цілому протягом 2013 року на реконструкції, капітальні ремонти закладів освіти було використано
близько 2,5 млн. грн.
У всіх навчальних закладах міста проведено косметичні ремонти класів, навчальних кімнат, ігрових та
кімнат відпочинку за спонсорські та батьківські кошти.
На організацію харчування дітей у навчальних закладах міста в 2013 році виділено 2 052 870 грн., що на
649 853 грн. більше, ніж у 2012 році.
Харчоблоки навчальних закладів забезпечені необхідною кількістю посуду, технологічним та
холодильним обладнанням, але велика кількість його застаріла та потребує заміни.
Організація харчування дітей здійснюється безпосередньо в навчальних закладах.

У загальноосвітніх навчальних закладах гарячим харчуванням охоплено 100 % учнів 1 – 4 класів та 45
% учнів 5 – 11 класів.
Вартість харчування із розрахунку на 1 день у 2013 році складала:
1) у загальноосвітніх навчальних закладах:
- 4 грн. 00 коп. для учнів 1 – 4 класів;
- 4 грн. 68 коп. для учнів пільгових категорій 5 – 11 класів;
- 5 грн. 16 коп. для харчування учнів у групах продовженого дня;
у вихованців ДНЗ :
- у ясельній групі 7 грн. 68 коп.;
- у садовій групі 10 грн. 39 коп.
У 2014 році вартість харчування дітей у ясельній та садовій групі збільшується на 10% і становитиме
відповідно 8 грн.45 коп. та 11 грн. 45 коп.

У січні 2014 року надійшли пропозиції по розподілу субвенції з Державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення з 1 вересня 2014 року учнів 5 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
сніданками. Для Миргорода ця цифра становить 542 200 грн.
Виділено
бюджетних
харчування дітей
ЗНЗ
ДНЗ
Всього

коштів

на

організацію 2012
759 963
643 054
1 403 017

2013
1 088 919
963 951
2 052 870

Культура і дозвілля
Дбаючи про підтримку матеріально-технічної бази закладів культури, міська рада виділяє кошти на
ремонти приміщень. Так, протягом року введено в експлуатацію теплогенераторну ЦКД, встановлено і
введено в експлуатацію теплові лічильники у краєзнавчому музеї і бібліотеці для дорослих, відремонтовано
приміщення під фотоклуб за адресою вул. Троїцька, 67.
Реалізовуючи завдання Програми культурно-мистецького розвитку міста на 2013 рік, робота відділу
культури і туризму була спрямована на створення сприятливих умов для розвитку самодіяльної народної
творчості, задоволення культурних потреб та організацію змістовного відпочинку жителів і гостей міста,
виховання естетичних смаків та духовний розвиток миргородців.
Протягом року проведено 69 загальноміських заходів: урочистості з нагоди державних та професійних
свят, відзначення визначних дат і подій державного та місцевого рівнів, народні гуляння, театралізовані
дійства, концерти, фестивалі. Протягом літа ми провели 4 суто молодіжні концерти.

Крім запланованих масових заходів, відділ культури і туризму активно шукає нові форми роботи та нові
методи залучення населення, особливо молоді, до змістовного дозвілля. Хочу окремо відзначити святкування
70-річчя визволення Миргорода від фашистських загарбників та Дня міста, у рамках якого відбулось багато
цікавих заходів – це і Свято врожаю, і створення квіткового пазлу, і урочистості у курортному палаці
культури. У кожному заході відчувалась щира об'єднуюча любов миргородців до свого міста.
Продовжуючи роботу по розвитку фестивального руху в місті, протягом 2013 року відбулись традиційні
та започатковані нові фестивалі.

Музична школа стала ініціатором проведення в нашому місті турнірів Лицарів та Леді гітари. Перший
фестиваль гітарного мистецтва «Мир-Град - 2013» (12-13 червня) та Другий - «Мир-Град - 2013.Осінь» (1213 жовтня) показали, що у Миргороді багато шанувальників класичної камерної музики. Обидва фестивалі
включали у себе вернісаж живопису (роботи на тему музики), виступи поетів; майстер-класи, круглі столи та
обмін досвідом викладачів по класу гітари мистецьких закладів України; творчі вечори композиторів, турнір
Лицарів та Леді гітари, концерти учасників фестивалю. Метою другого фестивалю стало створення оркестру
гітаристів (планується 75-100 учасників) для виступу під час третього фестивалю, запланованого на липень
2014 року.

На традиційний для нас Всеукраїнський фестиваль сучасного українського романсу "Осіннє рандеву"
торік завітали 35 конкурсантів майже з усіх регіонів України. Телеверсія фестивалю, яка згодом зазвичай
транслюється по першому національному каналу слугує піднесенню іміджу нашого міста.

Цього року примхи погоди стали на заваді проведенню гастрономічного фестивалю «Свято
миргородської свині» (його перенесено на травень 2014 року), але заявки щодо участі та дзвінки охочих
приїхати говорять про популярність і доцільність проведення заходу.
Перший відкритий регіональний фестиваль-конкурс за звання «Найкращий творчий колектив
Миргородщини» «Джерела любові» відбувся 17 серпня. Захід проходив на базі Медичного реабілітаційного
центру «Миргород» МВС України.

Фестивальний рух не можливий без співпраці з громадськими організаціями. Хочеться висловити щиру
вдячність усім небайдужим миргородцям, які допомагають робити життя в місті цікавим і змістовним у
культурному плані.
Наприкінці березня на базі ПрАТ ЛОЗ "Миргородкурорт" за ініціативи та безпосередньої участі
громадської організації "Лад і добробут рідному місту" відбувся перший Всеукраїнський фестиваль
дерев'яної скульптури "Гоголь-парк". Фестиваль залишив по собі справжні витвори мистецтва – дерев’яні
скульптури, які прикрашають одну з курортних алей.

Перший український ковальський фестиваль ножових майстрів співпав із заходами у рамках
святкування Дня міста. Ідея його проведення належить керівникові громадської організації «Миргородські
майстри» Дмитру Горячкіну. Міська рада сприятиме організаторам, ГО «Миргородські майстри», у втіленні
у життя задуму щодо створення у сквері за кафе «Ассоль» стаціонарного містечка майстрів, де кожного року
проводитимуться фестивалі та мистецькі заходи.

Необхідно відзначити ще один новий і надзвичайно цікавий проект, що відбувся восени на сцені Палацу
культури курорту. Соціально-мистецьке шоу "Іди і дивись!" визвало широкий резонанс і схвальні відгуки
миргородців.

У 2014 році до когорти творчих колективів, які мають почесне звання, додались ще три: оркестр
народних інструментів та ансамбль народного танцю «Променад» отримали звання "народний колектив", а
хореографічний колектив «Веснянка» став "зразковим колективом".
Протягом звітного періоду міський Будинок культури отримав диплом 1 ступеня за участь в обласному
огляді-конкурсі клубних закладів «Українська минувшина і сучасність». Вокальний ансамбль «Обереги»
МБК отримав диплом II ступеня на IV конкурсі хорової музики «Мамина вишня» (м.Баранівка Житомирської
обл.), виборов звання «Найкращий творчий колектив Миргородщини» на конкурсі «Джерела любові».
Ансамбль «Вечорниці» став переможцем обласного огляду-конкурсу фольклорних колективів «Чиста
криниця» на Національному Сорочинському ярмарку.

Народний фотоклуб «Миргород» у 2013 році урочисто відсвяткував достойний ювілей - 30-річчя від дня
заснування. А на початку 2014 року фотоклуб змінив адресу. Сподіваємось, що нове приміщення
слугуватиме плідній, натхненній роботі, результатом якої стануть чудові виставки з літопису нашого життя.

Аналізуючи роботу миргородських бібліотек та музеїв, необхідно зауважити, що творчі колективи
закладів, так би мовити, тримають руку на пульсі часу. Не секрет, що розвиток інформаційних технологій
сприяє росту віртуальних читачів та відвідувачів, тож бібліотеки і музеї у боротьбі з комп'ютером, як з
конкурентом, шукають нові форми роботи, залучаючи ті ж технології. Спілкування через власні веб-сайти та
на сторінках у соцмережах стали звичною практикою для цих закладів. Крім виставкової роботи та
книговидачі, ведеться значна масова мистецька й просвітницька діяльність. А ще радіопередачі, відео
презентації, проекти на міському телебаченні. зокрема «Казка на ніч» та «Літературно-мистецька світлиця».
У 2013 р. науковими співробітниками краєзнавчого музею були підготовлені наукові розвідки,
повідомлення, довідки. Влаштовано 18 виставок.
Миргородський літературно-меморіальний музей Д.Гурамішвілі - це справжній форпост дружби
українського і грузинського народів, у якому проводиться багато спільних заходів із гостями із Грузії та
членами грузинської діаспори в Україні. Важливо підкреслити, що першим візитом нового Посла Грузії в
Україні майже відразу після набуття повноважень, був візит до міста Миргорода і до музею Давида
Гурамішвілі.

Восени у музеї відбулися зустрічі з творчою молоддю грузинського міста Кутаїсі. Музей готується до 45річчя з дня свого заснування, яке плануємо відзначити у травні 2014 року.
У дитячій музичній школі ім. А.П.Коломійця навчається 360 учнів, із яких: 300 – учні музичних відділів,
60 - учні класу образотворчого мистецтва.

Викладачі та учні постійно радують своїх земляків своїми талантами та творчими успіхами.
У 2012-2013 навчальному році учні школи взяли участь у 3 міських, 5 обласних, 2 регіональних, 5
відкритих, 8 Всеукраїнських, 9 Міжнародних конкурсах та отримали 106 відзнак різного рівня.
Туристична діяльність
На виконання Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022
року, обласної та міської програм розвитку туризму до 2015 року, Миргород наполегливо розвиває цю
перспективну галузь економіки.
Туристичний кластер нашого міста, як поєднання та співпраця туристичних об’єктів та супутньої
інфраструктури, має потужний потенціал і дає впевненість у подальшому розвитку туристичної галузі.
Туристична інфраструктура нашого міста об’єднує 4 готелі та аналогічних засобів тимчасового
розміщення, 8 санаторіїв, 85 підприємств ресторанного господарства.
Мережа туроператорів і турагентів нараховує 5 об′єктів, які пропонують як міські, так і заміські,
індивідуальні та групові екскурсійні маршрути для жителів та гостей міста.
Динамічно розвивається в місті оздоровчий туризм, із року в рік збільшується кількість відпочиваючих.
Стрімкими темпами йдуть роботи по благоустрою, зміцненню інфраструктури, лікувальної бази МРЦ
"Миргород" МВС України, ПрАТ ЛОЗ "Миргородкурорт", що додає привабливості та конкурентоздатності
даному турпродукту.
Нарощує туристичні оберти готельно-ресторанний комплекс "Гоголь", пропонуючи широкий спектр
послуг для активного відпочинку (водний, велосипедний туризм) та змістовного дозвілля ("Бранчі" вихідного
дня). І, звичайно ж, проведення традиційних та запровадження нових фестивалів сприяє збільшенню
туристичних потоків у Миргород.

У вересні у місті проведено Перший міжнародний бізнес-турсалон "Полтавщина 2013" та виставка
регіонального турпродукту "Відпочивайте на Полтавщині". У роботі туристичної виставки взяли участь
представники 6-ти областей України, 23-х районів Полтавщини та міст: Миргорода, Кременчука,
Комсомольск, а також делегації з Республіки Грузії, Російської Федерації та Республіки Болгарії. До речі,
проведення другого турсалону заплановано на початок вересня 2014 року і теж на базі нашого міста.
Міжнародне співробітництво

Миргород завжди відкритий для гостей. Підтвердження тому – тисячі гостей не тільки з України, але й
більш ніж 30 країн світу. Звичайно, більшість із них приїжджає оздоровитися та попити цілющої
миргородської води, але Миргород цікавий і для іноземних бізнесменів.
Культура ділового спілкування, розвинена мережа міст-побратимів, наявні дипломатичні зв’язки – це
один із факторів інвестиційного клімату міста. Адже, іноземний інвестор, аналізуючи потенційне місце
капіталовкладень, має бути впевнений, що культурні особливості між державами не стануть перешкодою для

бізнесу. Саме тому робота влади спрямована на розширення кількості міст-партнерів у різних куточках світу
та підтримки існуючих. Крім того, відвідини Миргорода такими делегаціями – це ще одна можливість
показати туристичний та рекреаційний потенціал міста.
Культурні та економічні зв’язки миргородці підтримують з містами Барбі (Німеччина), Маарду (Естонія),
Згожелець (Польща), Рєчіця (Білорусь).
У 2013 році на карті співробітництва з’явилося нове чи скоріше трохи забуте місто Горна Оряховіца
(Болгарія). Мною була підписана угода про співробітництво з мером Горної Оряховіци Добромиром
Добревом.
У 2013 році Миргород відвідували делегації із Німеччини, Естонії, Росії, Грузії, Польщі, Австрії, Чехії.
Миргородська делегація із дружнім візитом відвідала Польщу.
У планах 2014 року встановлення дипломатичних зв’язків із містами із Грузії та Литви, США.
Молодь, спорт
Реалізацію державної політики з питань фізичної культури та спорту на території міста здійснює
відділ у справах спорту, сім’ї та молоді Миргородської міської ради .
У сфері фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи працює 58 осіб. Усіма видами
фізкультурно-оздоровчої роботи в місті займається близько 3.5 тисяч чоловік. Для проведення фізкультурнооздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері в місті працює міська громадська організація
фізкультурно-спортивного товариства “Україна”. Колективними членами цього товариства є 25 організацій
міста. У 2013 році за планом проведено Спартакіаду трудових колективів міста з 10 видів спорту.
За місцем проживання населення в місті зареєстровано чотири спортивні клуби: СОК «Афродіта», БК
«Свояк», Спортивний клуб «ВАТ «Армапром» і ФК «Миргород». У спортивних клубах міста займається
517осіб.
Розвиток дитячо–юнацького спорту в місті у 2013 році здійснювався дитячо-юнацькою спортивною
школою, самостійними спортивними секціями з боксу, боротьби дзюдо, самбо, кіокушин карате та
таїландського боксу.
У семи відділеннях ДЮСШ у 2013 році займалося 708 учнів. За результатами обласного огляду-конкурсу
на кращу організацію спортивної роботи серед ДЮСШ за попередній навчальний рік Миргородська
спортивна школа посіла друге місце серед 20 спортивних шкіл системи освіти Полтавської області. Нинішнє
покоління вихованців гідне своїх попередників.
Наші юні спортсмени гідно представляють місто і Україну на світових спортивних аренах.
Шахи:
- Яременко Роман – бронзовий призер України 2013 року серед юнаків з щвидких шахів;
- Кривко Олександра – чемпіон України 2013 року серед шкільних команд «Біла тура» з блискавичних
та швидких шахів, чемпіон області серед дівчат 2013 року;
Пауерліфтинг:
- Коровін Андрій – член юнацької збірної команди України 2013 року; чемпіон України серед юнаків в
класичному триборстві 2013 року, срібний призер Чемпіонату світу зі станової тяги IV місце
Чемпіонату світу 2013 року в класичному триборстві ;
- Устименко Владислав – чемпіон України серед юнаків в класичному триборстві 2013 року, бронзовий
призер чемпіонату України зі станової тяги;
- Хачатрян Рафаель – бронзовий призер чемпіонату України серед юнаків 2013 року;
- Михайленко Євген – бронзовий призер чемпіонату України серед юнаків 2013 року;
- Кацун Ігор – бронзовий призер чемпіонату України серед юнаків 2013 року.
Греко-римська боротьба :
- Дерюга Назар – чемпіон області 2013 року, бронзовий призер чемпіонату України 2013 року;
- Степанюк Микола – 1 місце Кубку області 2013 року, бронзовий призер чемпіонату України 2013
року.
Однією з основних фізкультурно-спортивних баз міста є комунальне підприємство Стадіон «Старт»,
який більше двадцяти років знаходиться в очікуванні реконструкції. За кошти з міського бюджету
виготовлено необхідну документацію для проведення робіт по реконструкції стадіону.
У відповідності до законодавства України в місті здійснюється реалізація державної політики щодо сім'ї,
жінок, дітей та молоді. Всі заходи відділу у справах спорту, сім’ї та молоді були спрямовані на реалізацію
міської програми «Молодь Миргорода» на 2012 – 2014 роки, Програми оздоровлення та відпочинку дітей на
2012-2014 роки.
Постійно проводиться робота щодо оформлення документів та подання на розгляд сесії міської ради
питання про порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати – героїня». На даний час у
Миргороді 24 жінкам присвоєно почесне звання «Мати – героїня» та рішенням сесії міської ради порушено
клопотання щодо присвоєння такого звання ще 1 жінці.

Відділом створено та постійно уточнюється єдиний облік (паспортизація) багатодітних сімей міста.
Станом на 30.12. 2013 року в місті зареєстровано 149 багатодітних сімей, в яких проживає 492 дитини.
Видано 179 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 360 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.
Протягом 2013 року відділом реалізовано 72 путівки до таборів оздоровлення та відпочинку Полтавської
області та за її межами.

ВЛАДА І ГРОМАДА
У 2013 році до виконавчого комітету міської ради надійшло 1575 звернень. Із них письмових - 1124
звернень та 187 звернення на особистий прийом до міського голови. Усі звернення, що надійшли до
виконавчого комітету Миргородської міської ради протягом 2013 року, розглянуті міським головою та його
заступниками i вирішені відповідно до чинного законодавства у структурних підрозділах та комунальних
організаціях міста.
Через органи влади вищого рівня надійшло 27 звернень ( у 2012 році – 48).
На Урядову телефонну "гарячу лінію" надійшло 237 звернень, (із них 185 від однієї особи). У 2012 році
таких звернень було – 432, (із них 372 від однієї особи).
У своїх зверненнях громадяни порушують різноманітні питання, що стосуються практично усіх сфер
життя міста, територіальної громади, а не лише питання особистого характеру.
Міським головою проведено 20 особистих прийомів громадян, з них 9 прийомів у режимі "гарячої
телефонної лінії", під час яких надійшло відповідно 187 (у 2012 - 243) звернень громадян. Першим
заступником міського голови проведено 19 прийомів, під час яких надійшло 75 звернень громадян.
Проблеми, які порушуються громадянами у зверненнях, знаходять своє відображення в реалізації заходів
соціально-економічного розвитку міста, враховуються при складанні планів із благоустрою, торговельного,
медичного, комунального обслуговуванню міста.
Активно проводиться в місті така форма роботи, як "гарячі телефонні лінії "за участю керівників
управлінь, відділів міської ради, підприємств та організацій міста. У 2013 році проведена 21 "гаряча
телефонна лінія".
У семи радах мікрорайонів систематично обговорюються питання життєдіяльності міста. 130
будинкових та 81 вуличний комітети беруть активну участь у благоустрої міста. Хочу висловити повагу та
вдячність повноправним членам місцевого самоврядування, які є нашими надійними помічниками та
активними громадськими діячами.
У рамках звіту проходять зустрічі із мешканцями семи мікрорайонів. За їх результатами будуть
підготовлені доручення і кожне порушене питання буде поставлене на контроль відповідними службами для
подальшого виконання. За окремим графіком здійснюють прийом виборців депутати міської ради. Набуває
активності громадська рада, створена при виконавчому комітеті міської ради. Її засідання проходять
щомісяця. Важливі питання життєдіяльності обговорюються громадськістю у радах мікрорайонів.
У своїй роботі ми дотримувалися принципів гласності, відкритості та доступності для кожного мешканця
нашого міста, щоб у всіх було й залишалося право бути почутим.

Для спрощення доступу громадян до публічної інформації у місті відкрито перший у Полтавській області
Центр надання адмінпослуг. На сьогоднішній день Центром надаються 50 адміністративних послуг із питань

архітектури та містобудування, з земельних питань, також залучено спеціалістів житлово-комунального
господарства, сфери освіти, служби у справах дітей, відділу у справах спорту, сім'ї та молоді, організаційноінформаційного відділу, споживчого ринку та підприємництва. Надалі перелік послуг планується збільшити
та удосконалити.

Виконано вимоги закону щодо розширення годин прийому громадян працівниками для більш
комфортного обслуговування населення. Центр працює щоденно без перерви, а також у суботу, два рази у
тиждень до двадцятої години.
Відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" розроблено та затверджено інформаційні
та технологічні картки на кожну з послуг, що дає можливість громадянам ознайомитись з переліком
документів необхідних для отримання адміністративної послуги та відслідкувати процес проходження
адміністративної процедури. Документи дозвільного характеру надаються відповідно до Законів України
"Про дозвільну систему у сері господарської діяльності" та "Про перелік документів дозвільного характеру у
сфері господарської діяльності".
З моменту відкриття працівниками Центру прийнято 1430 заяв, з питань:
431 – земельних відносин;
264 – архітектури та містобудування;
46 – соціального захисту;
97 – сім'я, діти, молодь;
153 – споживчого ринку та підприємництва;
380 – дозвільного характеру;
59 – інші.
Наприкінці 2013 року в Центрі надання адміністративних послуг було встановлене нове комп’ютерне
обладнання. Зокрема, основною складовою цієї роботи було введення в експлуатацію інформаційного кіоску,
який призначений для оперативного інформування населення міста щодо останніх новин в роботі центру та
надання довідкової інформації.
За період з січня 2013 р. по грудень 2013 р. працівниками відділу ведення Державного реєстру виборців
внесені наступні зміни до бази даних АІТС "Державний реєстр виборців":
заведено вхідних відомостей – 210;
опрацьовано записів – 3135;
включено виборців – 381;
знищено записів про виборців – 327;
внесено змін – 2427
проведено наказів – 266;
сформовано запитів до суб’єктів подання відомостей – 10
опрацьовано заяв виборців – 15.

Також протягом 2013 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 GoogleMaps.
Відділ успішно співпрацює з усіма органами, закладами, установами та організаціями, які подають
відомості періодичного поновлення. Інформація надходить вчасно та в повному обсязі.
Об’єктивним і оперативним джерелом інформації відкритого діалогу влади і громади є засоби масової
інформації. У місті працює радіокомпанія «Миргород», телестудія «Миргород», друковані видання
«Миргород - наш дім» та «Валеологія +», веб-сайт міської ради. Вся публічна інформація знаходиться у
відкритому доступі для кожного відвідувача веб-сторінки офіційного сайту міської ради. У 2013 році на сайті
розміщено 970 статей, 170 інформаційних оголошень, 100 відеосюжетів, 160 радіоновин та більше 1500 фото
про події у суспільно-політичному житті міста.
Окрім інформаційного порталу, офіційний сайт – це чудовий туристичний довідник для гостей міста. Тут
є актуальна інформація про туристичні пам’ятки, послуги оздоровниць, контакти підприємств сфери послуг,
транспорт тощо.
У 2013 році сайт вдалося зробити віртуальною приймальнею для мешканців міста: кожен може
направити своє звернення до міського голови, переглянути проекти рішень або ознайомитися із графіком
прийому громадян структурними підрозділами.
Роботу міської влади оцінили і користувачі мережі Інтернет: відвідування сайту зросло майже вдвічі.
Сайт щодня відкривають 250-300 користувачів. Наприкінці минулого року були створені сторінки міської
ради у соціальних мережах.
Діалог влади і громади впродовж 10 років підтримується у телевізійних випусках міської телестудії
«Миргород» у кабельні мережі. З 2011 року телестудія на виконання рішення сесії міської ради здійснює
відеозапис пленарних засідань та засідань виконавчого комітету для їх подальшого збереження. Ключові
відеосюжети телевізійних випусків систематично розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради.
Відкритість і наближення міської влади до народу та народу до влади висвітлюється на шпальтах газети
«Миргород – наш дім». На сторінках видання було опубліковано кореспонденції із усіх сесійних засідань
міської ради та засідань виконавчого комітету міської ради, матеріали із прес-конференцій міського голови
для ЗМІ. Крім того, на сторінках часопису було розміщено звіти про діяльність депутатів міської ради,
висвітлювалися матеріали про особистий прийом депутатів обласної ради від Миргорода, звіти про роботу
рад мікрорайонів міста, про роботу Громадської ради, депутатську діяльність. Вчасно публікувалися
регуляторні акти, рішення міської ради, графіки прийому громадян посадовими особами міста і області,
графіки проведення «гарячих телефонних ліній» та номери «телефонів довіри». Матеріали газети «Миргород
– наш дім» розміщуються на офіційному сайті міської ради.
Із січня минулого року в Інтернет-мережі звучать передачі радіокомпанії «Миргород».
Інформація про діяльність органів міської влади та актуальні події з життя міста постійно висвітлюються
на обласному рівні, зокрема - в інформаційних випусках телерадіокомпанії «Лтава», періодично на шпальтах
всеукраїнських друкованих видань, по національних каналах та у засобах масової інформації міст-побратимів
Миргорода.

Миргород увійшов до складу 22 міст України, що відібрані для Програми Ради Європи «Посилення
інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні». З метою вдосконалення системи
надання адміністративних послуг, налагодження прямого і відкритого діалогу з міською громадою, ми ввели
Кодекс етики державного службовця.
Зміна структури та вдосконалення системи виконавчих органів місцевої влади необхідні для вирішення
важливих завдань, які стоять перед міською радою. Попереду - важливі кроки на шляху підвищення
результативності і ефективності нашої діяльності.
Шановна миргородська громадо!
Поліпшення життя і благополуччя миргородців – це єдиний й найголовніший шлях у досягненні
поставленої мети. Прагну, щоб у громаді панувала толерантність і рівновага, і всі миргородці із більшою
завзятістю залучалися до спільних громадських справ. Рішенням Миргородської міської ради затверджено
Програму економічного та соціального розвитку міста на 2014 рік, у якій визначено пріоритетні напрямки та
шляхи нашого міста – курорту державного значення.
Укотре щиро дякую депутатському корпусу, членам виконавчого комітету, посадовим особам міської
ради та її виконавчих органів, працівникам комунальних служб та органам самоорганізації населення. Все,
про що я доповідав - результат нашої спільної праці.
Я впевнений, що любов громади до свого міста-курорту, почуття патріотизму, прагнення до єдності,
порозуміння та згуртованості дасть свої плоди у майбутньому, де зростатимуть наші майбутні покоління,
згадуючи про нас із вдячністю.
Мета у нас єдина – навести належний порядок у нашому рідному місті. Протягом року ми працювали,
спираючись на ваші ідеї та поради, вирішували найважливіші для життєдіяльності міста питання. Перед нами
стоять непрості завдання з огляду на складну суспільно-політичну ситуацію в Україні. Не надто оптимістичні
прогнози щодо фінансового стану в державі. Та незважаючи на складний та тернистий шлях, Миргород має
бути сильним та квітучим. Дякую вам, миргородці, усім тим, хто прикрашає свої оселі, свій двір, вулицю, хто
працює на підприємствах, будує, ремонтує, прибирає, вчить та виховує наших дітей, хто лікує нас і залучає
до культурних цінностей.
Зичу всім доброго здоров’я, наснаги, сил, завзяття! Вдячний за довіру, розуміння і співпрацю!

