План
звіту
міського голови
про роботу міської ради та її виконавчих органів
за 2014 рік
I.

Вступ.

II.

Робота міської ради 6 скликання та її виконавчого комітету.

III. Відкритість влади (звернення громадян, доступ до публічної інформації, реєстр виборців, ЦНАП,
ЗМІ, сайт).
IV.

Бюджет міста за 2014 рік.

V.
Економічний і соціальний розвиток міста (промисловість, підприємництво, земельні відносини,
містобудівна діяльність).
VI.

Енергозбереження та інвестиційна привабливість.

VII.

Житлово-комунальна сфера (УЖКГ, ВКБ.)

VIII. Соціальний захист населення (УПСЗН, ринок праці, охорона здоров’я, центр реабілітації,
ЦСССДМ, терцентр, служба дітей).
IX.

Гуманітарна сфера (освіта, молодь, діти, спорт).

X.

Культура, туризм, міжнародні зв’язки.

XI.

Післямова.

Звіт
Миргородського міського голови
про роботу міської ради та її виконавчих органів
за 2014 рік
ВСТУП
Шановні миргородці!
На виконання вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо обов'язкового
щорічного звіту, а також з метою забезпечення відкритого діалогу між владою та громадою, виношу на
обговорення громадськості звіт про роботу міської ради та її виконавчих органів за 2014 рік. Минулий рік
видався надто важким і складним у суспільно-політичній ситуації.
Працювати довелося в умовах агресії та економічної війни з боку Російської Федерації, що не могло не
відбитися на економіці, промисловий потенціал якого деякою мірою був орієнтований на експорт своєї
продукції на ринки країн колишнього СНД. Попри труднощі, ми намагалися робити все можливе для
політичної стабільності у місті, вчасного виконання міського бюджету. Ми намагалися працювати
максимально відкрито, інформуючи миргородців про усі свої наміри та ухвалені рішення.
Торік наші спільні зусилля були спрямовані на забезпечення сприятливих умов для комфортного
проживання мешканців, належного функціонування навчальних закладів міста, безперебійної роботи
комунальних служб, покращання торговельного і транспортного обслуговування населення, підтримка
бійців-земляків, які протистоять терористам та окупантам на сході, соціальна допомога учасникам АТО та
їхнім родинам.
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, колективні старання обов'язково приносять позитивні результати. Ми завжди
керувалися принципом відкритого діалогу з міською громадою. Адже тільки роз’яснюючи свої дії, влада
може ефективно реалізувати заплановане.
Безумовно, без порозуміння і підтримки всіх, з ким доводиться працювати, не вдалося б досягти хоч і не
значних, але все ж таки результатів. Я дякую депутатам міської ради, членам виконавчого комітету, органам
самоорганізації населення, керівникам усіх підприємств та організацій, підприємцям за активну роботу на
благо міста.
2. РОБОТА МІСЬКОЇ ВЛАДИ, ВИКОНКОМУ
У 2014 році робота міської ради була досить активною. Проведено 11 сесійних засідань ( в минулому 12),
на яких прийнято 1188 рішень (в минулому 1165). Враховуючи інтереси територіальної громади, міська рада
постійно тримала на контролі вирішення нагальних проблем міста, результати яких реалізувалися 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.
Міською радою у 2014 році на сесіях прийнято 187 (в минулому 283) рішень про надання дозволів на
виготовлення та затвердження технічної документації і проектів відводу земельних ділянок, поновлення
договорів оренди, зменшення розміру плати за землекористування, прийняття в фонд міської ради земельних
ділянок та припинення договорів оренди, надання дозволів на викуп земельних ділянок, продаж земельних
ділянок, про підготовку аукціонів та конкурсів; 725 (в минулому 548) рішення про індивідуальне
землекористування, розробку та затвердження технічної документації із землеустрою; 67 депутатських
запитів (в минулому 109), у яких порушувалися питання щодо вирішення тих чи інших проблем мешканців
міста.

Не менш значимі рішення було прийнято виконавчим комітетом міської ради. Його оновлений склад
сприяв конструктивному пошуку шляхів вирішення нагальних для миргородців питань. У звітному році
проведено 20 засідань, на яких прийнято 958 рішень (в минулому 873).

3 ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ
У 2014 році до виконавчого комітету міської ради надійшло 722 звернення, що на 853 звернення менше,
ніж за аналогічний період у 2013 році (1575). З них письмових - 557 звернень та 165 звернення на особистому
прийомі у міського голови. Кількість звернень зменшилась у зв’язку із відкриттям 1 липня 2013 року у м.
Миргороді Центру надання адміністративних послуг. Зменшилася кількість колективних звернень –
відповідно 82 проти 89 у 2013 році. У цих зверненнях порушувалися питання переважно комунального
характеру, позитивне вирішення яких через недофінансування не завжди було можливим. Термін виконання
13 колективних звернень продовжено та включено до плану робіт на 2015 рік. Із загальної кількості звернень,
що надійшли у 2014 році, питому вагу займають заяви з питань комунального господарства. Таких звернень
надійшло 305. Тематика звернень, порушених громадянами, стосувалася питань функціонування систем
теплопостачання, водопостачання та водовідведення, тарифів на житлово-комунальні послуги, ремонту
доріг, тротуарів, квартир, багатоповерхових будинків, благоустрою територій, спилювання дерев та ін. 23
проблеми, порушені громадянами, не були вирішені у 2014 році через обмаль коштів у місцевому бюджеті.
Тому терміни виконання таких звернень продовжено та включено до плану роботи на 2015 рік.
За 2014 рік надійшло 46 повторних звернень. Повторні звернення є своєрідним індикатором наболілих
проблем, вирушення яких не завжди належить до компетенції виконавчого комітету міської ради,
незадоволення відповіддю через незнання чинного законодавства, одержання відповіді не в очікуваному
об'ємі, через незадовільні умови проживання, через недостатність житлової площі, відсутність коштів в
міському бюджеті на задоволення звернень тощо.
Міським головою проведено 20 особистих прийомів громадян, з них 9 прийомів у режимі "гарячої
телефонної лінії", під час яких надійшло відповідно 165 (у 2013 - 187) звернень громадян. Першим
заступником міського голови проведено 18 прийомів, під час яких надійшло 70 звернень громадян.
Активно проводиться в місті така форма роботи, як "гарячі телефонні лінії "за участю керівників
управлінь, відділів міської ради, підприємств та організацій міста. У 2014 році проведено 21 "гарячу
телефонну лінію".
Ефективно впроваджується в життя громади Миргорода така форма діалогу як інтерактивна платформа
"Відкрите місто". Цей проект дає мешканцям можливість вирішити важливу громадську проблему,
звернувшись до відповідального за прийняття рішення чиновника у міській раді. Інструментарій платформи
дозволяє описати проблему, відмітити її на карті та сформувати електронне повідомлення. Платформа
передбачає можливість перевірити, в якому статусі знаходиться запит: прийнятий до розгляду, вирішений чи
не вирішений (з позначенням причини). Із липня 2014 року активними користувачами платформи стали 72
дописувачі. Станом на 01.01.2015р. порушено 84 проблеми, із яких 36 на даний час не вирішено через брак
коштів на виконання тих чи інших робіт. У виконавчому комітеті Миргородської міської ради налагоджено
щоденний телефонний зв'язок для людей з обмеженими фізичними можливостями.
За 2014 рік надійшло 83 звернення від громадян пільгових категорій. А саме: інваліди І, ІІ та ІІІ групи –
10, «діти війни» - 48, учасники та інваліди війни, учасники бойових дій – 13, від члени багатодітних сімей,
одинокі матері–2, від ветерани праці – 10 звернень.
Відповідно до рішення виконавчого комітету від 22 серпня 2011 року №632 "Про затвердження Порядку
забезпечення доступу до публічної інформації в новій редакції" громадянин можете звернутись у відділ
організаційної та інформаційної роботи, який відповідає за реєстрацію запитів на інформацію та їх
опрацювання, систематизацію, контроль. Миргородська міська рада, окрім офіційного веб-сайту,
оприлюднює публічну інформацію на шпальтах міської газети «Миргород – наш дім» та на інформаційному
стенді «Доступ до публічної інформації», який розташований біля кабінету доступу до публічної інформації.
У приміщенні міської ради встановлено інформаційний кіоск, який допомагає громадянам оперативно
одержувати інформацію в мережі Інтернет.
Вся публічна інформація знаходиться у відкритому доступі для кожного відвідувача веб-сторінки
офіційного сайту міської ради. У 2014 році на сайті розміщено більше тисячі статей, понад 300
інформаційних оголошень, більше 100 відеосюжетів, 160 радіоновин та більше 1500 фото про події у
суспільно-політичному житті міста. У 2014 році додатково на сайті було впроваджено нові розділи – стрічка
швидкого доступу до новин модуль голосування, модуль підтримки соціальних мереж.
У 2014 році сайт Миргородської міськради ввійшов у трійку кращих офіційних сайтів органів місцевого
самоврядування.
Діалог влади і громади уже понад 10 років підтримується у телевізійних випусках міської телестудії
«Миргород» у кабельній мережі. З 2011 року телестудія на виконання рішення сесії міської ради здійснює
відеозапис пленарних засідань та засідань виконавчого комітету для їх подальшого збереження. З 2014 року
інформаційні випуски можна переглядати в он-лайн-режимі на сайті та у соцмережах. Ключові відеосюжети

телевізійних випусків систематично розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради на телеканалі
«Лтава» та Першому національному.

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.
Вчасно публікувалися регуляторні акти, рішення міської ради, графіки прийому громадян посадовими
особами міста і області, графіки проведення «гарячих» телефонних ліній та номери «телефонів довіри». З
2015 року випуски газети «Миргород – наш дім» розміщуються на офіційному сайті міської ради. Інформація
про діяльність органів міської влади та актуальні події з життя міста постійно висвітлюються на місцевому
радіо, 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».
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.
Центр надання адміністративних послуг
Децентралізація та підвищення ролі територіальних громад в суспільно-політичному житті вимагає
реформування системи надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування. Особливої
уваги вимагають Центри надання адміністративних послуг. Для спрощення доступу громадян до публічної
інформації у місті (1 липня 2013) відкрито перший у Полтавській області Центр надання адмінпослуг.
На сьогоднішній день Центр надає 50 адміністративних послуг, які надаються відділами та управліннями
міської ради, видаються документи дозвільного характеру. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри
надання адміністративних послуг" затверджено перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади.
Даним розпорядженням Центр крім тих послуг, які вже надавав, додатково приймає та видає документи
Міграційної служби та Держкомзему. З жовтня 2014 року через Центр можна подати та отримати документи

на оформлення паспорту громадянина України, вклейка фотографій при досягненні 25-ти та 45-ти річного
віку, документи стосовно прописки та виписки, також проводиться реєстрація земельних ділянок, видача
витягів з Державного земельного кадастру та витягів про нормативно-грошову оцінку земельних ділянок.

За 2014 рік Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету надав 2619 адміністративних
послуг, видав 518 документів дозвільного характеру, зареєстрував 256 декларацій і повідомлень про початок
та завершення будівельних робіт. Протягом року з різних питань за консультаціями звернулися 5845
громадян.
Невеликий курортний Миргород, поряд з великими містами, активно бере участь у заходах, що
направлені на реформування та вдосконалення системи надання адміністративних послуг, активно
залучаючи при цьому можливості міжнародних проектів та програм.
У лютому 2014 року Аналітичним Центром "Бюро економічних та соціальних досліджень" було
проведено круглий стіл де був презентований проект "Рівний доступ до адміністративних послуг".
Аналітичним Центром було проведено моніторинг якості надання адміністративних послуг у місті
Миргороді за результатами якого Центр отримав високі оцінки та отримав інтерактивний стенд "Банк
пропозицій".
На базі нашого Центру в квітні цього року проведено семінар-тренінг "Вдосконалення діяльності центру
надання адміністративних послуг", організаторами якого виступили Центр політико-правових реформ (м.
Київ) та Центр досліджень місцевого самоврядування (м. Львів) за фінансової підтримки представництва
Фонду Фрідріха Науманна в Україні.

Основною метою створення та діяльність Центрів є впровадження ідеології служіння держави
громадянам, забезпечення реалізації прав громадян та суб’єктів господарювання через надання
адміністративних послуг.
Спостерігається динаміка змін у Державному реєстрі виборців.
У 2014 році відділом проводилося щомісячне оновлення баз даних виборців за допомогою
Автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (АІТС ДРВ).
Інформація збиралася та оброблялася з таких основних джерел:
- Миргородський міський відділ УДМС України в Полтавській області;
- відділ ДРАЦС по м. Миргороду Миргородського міськрайонного управління юстиції, та інших установ,
визначених законом "Про Державний реєстр виборців".

Головне навантаження відділу припало на час підготовки і проведення позачергових виборів Президента
України та позачергових виборів до Верховної Ради України. За цей період було опрацьовано 1372 заяви та
видано 1156 посвідчень про тимчасову зміну місця голосування. Основною категорією громадян були
військовослужбовці та відпочиваючі в санаторіях міста.
Відділ успішно співпрацює з усіма органами, закладами, установами та організаціями, які подають
відомості періодичного поновлення. Інформація надходить вчасно та в повному обсязі.
Додатково до основної роботи відділ протягом звітного року підтримував належне функціонування
комп’ютерного обладнання міської ради та її структурних підрозділів.
Відділ організовує та забезпечує мультимедійну підтримку в роботі органів міської влади – розробка
презентацій, їх транслювання і показ на різних міських заходах.
А тепер більше конкретики…
Міський бюджет є фундаментом, на якому базується життя та розвиток будь-якої територіальної
громади. Як міський голова, я приділяв велику увагу питанням наповнення бюджету. Повинен констатувати,
що у фінансовому плані рік був важкий, тому, підбиваючи підсумки його завершення, хочу висловити
подяку розпорядникам бюджету за розуміння і вміле господарювання в умовах жорсткої економії бюджетних
ресурсів. Міська рада протягом року оперативно розглядала питання про внесення змін до бюджету міста.
Вирішувались питання корегування як дохідної, так і видаткової його частин.

4 ОТЖЕ, БЮДЖЕТ: ЯК НАПОВНЮВАЛИ І, ЯК РОЗПОДІЛЯЛИ ВИДАТКИ
Доходи
По загальному фонду, без урахування офіційних трансфертів, що характеризує виконання міського
бюджету по доходах надійшло - 57400,6 тис. грн. при плані – 57582,3 тис. грн., виконання становить 99,7
відсотка, недовиконано на 181,7 тис. грн. Це більше надходжень відповідного періоду минулого року на
2263,9 тис. грн., ріст складає 4,1 відсотка.

Без врахування офіційних трансфертів, при запланованих надходженнях - 70806,5 тис. грн. за 2014 рік
бюджет отримав – 71431,4 тис. грн., план перевиконано на 624,9 тис. грн. і виконання становить 100,9
відсотка. В звітному періоді бюджет отримав доходів більше 2013 року на 3632,7 тис. грн., або 105,4
відсотка.
По загальному фонду надійшло – 57400,6 тис. грн. та по спеціальному – 14030,8 тис. грн.

Найбільші суми бюджет міста отримав:
 по податку на доходи фізичних осіб - 44550,6 тис. грн., або 77,6 % від загальної суми дохідної частини
загального фонду міського бюджету,
 по сплаті за землю - 8939,3 тис. грн., або 15,6 %,
 інші надходження – 2695,6 тис. грн., або 4,7 %,
 місцеві податки і збори - 802,4 тис. грн., або 1,4 %.
Найбільшу питому вагу в доходах бюджету міста займає податок на доходи фізичних осіб – 77,6
відсотка. За звітний рік цього податку надійшло – 44550,6 тис. грн., що більше надходжень 2013 року на
2606,7 тис. грн., або на 6,2 відсотка.

За звітний період по платі за землю надійшло – 8939,3 тис. грн. при плані – 8820,0 тис. грн., планові
показники перевиконані на 119,3 тис. грн. Виконання склало 101,4 відсотка.
До спеціального фонду за 2014 рік надійшло – 14030,8 тис. грн., що більше плану на 806,6 тис. грн. і
становить 106,1 відсотка та більше проти відповідного періоду минулого року на 1368,7 тис. грн.
Перш за все це надходження до бюджету розвитку – 10241,8 тис. грн., власні надходження бюджетних
установ – 3050,4 тис. грн., кошти цільового фонду – 433,4 тис. грн. (що більше на 38,4 тис. грн. проти плану,
або 109,7 відсотка, та більше на 34,4 тис. грн. проти відповідного періоду минулого року), збір за першу
реєстрацію транспортних засобів – 138,3 тис. грн., інші надходження - 166,9 ти. грн.

За 2014 рік до бюджету розвитку надійшло – 10241,8 тис. грн., що більше на 241,8 тис. грн. планових
показників, або 102,4 відсотка та більше на 1167,9 тис. грн. (112,9 %) проти надходжень 2013 року.
До бюджету розвитку у 2014 році надійшло єдиного податку – 8561,5 тис. грн., від продажу 10 земельних
ділянок несільськогосподарського призначення площею 1,4 га 1191,5 тис.грн., кошти пайової участі у
розвитку інфраструктури – 258,3 тис. грн., надходження від відчуження майна - 150,4 тис. грн., податок на
нерухоме майно – 40,2 тис. грн., кошти від продажу прав на земельні ділянки – 39,9 тис. грн.
Структура надходжень доходів до бюджету розвитку за 2014 рік
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Видатки
Видатки міського бюджету за 2014 рік виконані в сумі 124830,7 тис.грн., що становить 92,3 відсотка до
плану.
Видатки загального фонду склали 108479,8 тис. грн. або 96,2 відсотка, спеціального фонду – 16350,9 тис.
грн., 72,6 відсотка до уточненого річного плану.
За 2014 рік у міському бюджеті 86,9 відсотка займали видатки загального фонду, спеціального – 13,1.

Видатки міського бюджету за 2014 рік по фондам
Спеціальний
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Загальний
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86,9%

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 2014 рік направлено 48808,6 тис. грн., що на 1,2 відсотка
більше проти 2013 року.
На харчування та медикаменти спрямовано 4163,6 тис. грн., що більше проти минулого року на 7,5
відсотка.
У порівнянні з 2013 роком видатки на оплату за спожиті енергоносії зменшилися на 14,6 відсотка і
склали 6191,1 тис. грн.
З Державного бюджету України на оплату пільг, субсидій, виплати сім’ям з дітьми та інші виплати
населенню перераховано 43757,3 тис. грн., що більше на 10,1 відсотка видатків попереднього року.
На капітальні видатки з бюджету міста у 2014 році виділено 12249,1 тис.грн., що більше проти 2013 року
на 1943,9 тис.грн., ріст складає 18,9 відсотка. Кошти спрямовані на капітальний ремонт та реконструкцію
житлового фонду міської ради, вулиць та доріг міста, інших об’єктів соціального значення.
У 2014 році до бюджету розвитку були залучені кредитні кошти від міжнародної фінансової організації
НЕФКО в сумі 234,3 тис. грн. для фінансування інвестиційного проекту “Технічне переоснащення
(капремонт) вуличного освітлення з оснащенням економічними світильниками. Також, у поточному році
були повністю освоєні кредитні кошти НЕФКО в сумі 1217,4 тис. грн., по реалізації проекту “Підвищення
енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Миргорода”, який передбачав впровадження
комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження у двох закладах освіти (НВК «Гелікон» та
Гімназії ім. Т. Г. Шевченка).
Інші поточні видатки (придбання обладнання, предметів, матеріалів, оплата робіт та послуг,
відрядження) у 2014 році профінансовані в сумі 9661,0 тис. грн., що складає 107,3 відсотка до факту 2013
року.
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На утримання установ освіти за 2014 рік направлено 44080,2 тис. грн., або 35,3 відсотка загальної суми
видатків.
Не менш об’ємна галузь і соціального захисту та соціального забезпечення міста, яка займає у міському
бюджеті 38,3 відсотка всіх видатків 2014 року. Видатки збільшено проти 2013 року на 3829,0 тис. грн., або на
8,7 відсотка. Видатки спрямовані на виплату пільг та субсидій пільговим категоріям громадян, допомогу
сім’ям з дітьми, утриманню центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді та проведення заходів,
територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів.
Видатки на житлово–комунальне господарство займають 7,0 відсотків видатків бюджету. За 2014 рік на
ЖКГ спрямовано 8744,5 тис.грн., що на 1398,3 тис.грн. або на 19,0 відсотка більше 2013 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-комунального направлення.
На заклади культури спрямовано у 2014 році 5194 тис.грн., що складає 4,2 відсотка всіх видатків та
більше від попереднього року на 345,8 тис.грн.
На засоби масової інформації міста направлено у звітному році 617,1 тис. грн., що займає майже 0,5
відсотка у видатках загального фонду.
Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1,4 відсотка в структурі видатків або 1757,7 тис. грн. З
міського бюджету виділяються кошти на проведення заходів по фізичній культурі і спорту, центру здоров’я
«Спорт для всіх», на утримання ДЮСШ, на фінансову підтримку громадської організації фізкультурноспортивної спрямованості - ФСТ ”Україна”.
Інші видатки міського бюджету освоєно в сумі 1851,2 тис.грн., що в структурі видатків становить 1,5
відсотка і спрямовані на забезпечення витрат не віднесених до основних груп, в тому числі: з резервного
фонду міського бюджету виділено 4,1 тис. грн. на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій.
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5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Пріоритетними для розвитку міста залишаються курортна та туристично-рекреаційна галузі.
Щодо показників розвитку санаторно-курортній галузі, то за 2014 рік, обсяг реалізації санаторно –
курортних послуг за попередніми даними склав 152,0 млн.грн., що на 2,5 % більше ніж у 2013 році.

Обсяг реалізації санаторно - куротних послуг
по місту Миргороду
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Усанаторіях міста протягом звітного року оздоровилося 35,4 тис. чоловік.
Нестабільність в умовах економічно – політичних змін у житті нашої країни безпосередньо вплинула
також і на діяльність підприємств міста.
У цей складний період вдалося збалансовано нарощували обсяги реалізації таким підприємствам, як:
 ПАТ "Миргородський завод мінеральних вод",
 ДП "Миргородське лісове господарство",
 ПАТ "Армапром",
 ТОВ ВКП "М-термо".
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 ТДВ "Миргородський хлібозавод", там впроваджено виробництво
одного з найбільш корисних для організму людини сорту хліба, виготовленого без дріжджів.

На ПАТ "Миргородський завод мінеральних вод" встановлено нову виробничу лінію по розливу
мінеральної столових питних вод потужністю 34 тисяч пляшок на годину.
Провідним обсягоутворюючим промисловим підприємством міста, як і в попередні роки, у 2014 році
залишається ПАТ “Миргородський завод мінеральних вод” (виробництво мінеральної, столової та питних
вод).
Динаміка розвитку економіки міста, за оперативними даними, характеризується зменшенням обсягів
реалізації промислової продукції у відпускних цінах за 2014 рік у порівнянні з попереднім періодом на 6,2% і
фактично становить 528,1млн. грн.

млн. грн.

Обсяги реалізованої промислової продукції у відпускних цінах
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Спад даного показника викликаний призупиненням повного циклу виробництва продукції ТОВ
“Миргородський сироробний комбінат”. Причиною цього факту залишається відсутність сировини. Однак
підприємство продовжує працювати в робочому режимі, але здійснює лише заготівлю сировини.
Погіршення торгівельних стосунків з Росією стало викликом для українських виробників молочної
продукції, в тому числі і для ТОВ “Миргородський сироробний комбінат”. Але сподіваємося, що це
сприятиме поступовій переорієнтації на інші ринки збуту та на більш надійних торгівельних партнерів.
Керівництво ТОВ “Миргородський сироробний комбінат” має надію на те, що здійснюючи роботу щодо
розширення ринків збуту, насамперед, йдеться про ринки Америки, Азії, Африки та країни ЄС, виготовлення
та реалізація молочної продукції Товариством набере великих обертів, що собою буде породжувати
встановлення високих економічних показників та сприяти налагодженню економічної ситуації міста, області
та України в цілому.
Також частково на показник обсягів реалізації промислової продукції міста негативно вплинула
конфліктна ситуація корпоративних інтересів, яка склалася восени 2014 року на ПрАТ "Миргородський
завод продтоварів "Калинка", що потягла за собою збій з укладенням договорів на постачання продукції та,
відповідно, призупинення виробництва. Однак підприємство продовжує забезпечувати свою роботу щодо
реалізації населенню міста питної води в спеціальних пунктах продажу.

У порівнянні з минулими роками в місті дещо змінилася структурна спеціалізація виробництва, зокрема,
за рахунок активізації роботи ДП "Миргородське лісове господарство" в напрямку енергоефективного
виробництва. На сьогоднішній день реалізація промислової продукції за видами діяльності виглядає
наступним чином:
 харчова та переробна промисловість – 67,5 %;
 машинобудування – 12,7%;
 виробництво та розподілення газу та води - 5,7 %;
 виробництво пластмасових виробів – 6,4 %;
 деревообробна промисловість - 7,5 %;
 поліграфія - 0,2 %.

Структура реалізації промислової продукції за 2014 рік
(у відсотках) по м. Миргороду за видами діяльності
Машинобудування
(12,7%)

Виробництво та
розподілення
електроенергії, газу
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Виробництво
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виробів (6,4 %)
Деревообробна
промисловість
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Харчова та
переробна
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Поліграфія (0,2 %)

Щодо фінансової діяльності підприємств міста, то прибутковими підприємствами, частка яких у
загальній кількості становила 50,0%, за січень - вересень 2014 року отримано 65,7 млн. грн. Збитково
спрацювали 50,0% підприємств, якими отримано 8,9 млн. грн. збитків.

Продовжує діяти система проведення засідань комісії з питань підвищення ефективності діяльності
суб’єктів господарювання 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.
Розвиток підприємництва
У місті станом на 01.01. 2015 року число діючих фізичних осіб-підприємців складає 2796 осіб,
юридичних - 145.
Частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва складає - 7,55 відсотків.
Переважний напрямок в 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 з 2004 року по 01.01.2014 року 13 представників малого бізнесу міста отримали фінансову
підтримку на загальну суму 279,0 тис. грн.
Протягом 2014 року фінансова поворотна допомога фондом підтримки підприємництва м. Миргорода не
надавалась. Із Регіонального фонду підтримки підприємництва профінансовано бізнес – план на тему
"Створення олійниці продуктивністю 600 кг/год в м. Миргороді" п/п Руденка Р.Ю. Загальна інвестиційна
вартість олійниці складає 260 тисяч гривень. Внесок підприємця - 140 тис. грн., решта - співфінансування
Полтавського Фонду підтримки підприємництва. Загалом, у сфері малого підприємництва працює 4,3 тис.
чоловік.
Торговельне обслуговування нашого міста задовольняє попит місцевих мешканців та приїжджих.
Сфера обігу товарів і послуг налічує майже півтисячі стаціонарних магазинів; сотню підприємств
дрібнороздрібної мережі, 85 підприємств ресторанного господарства, 214 підприємств сфери послуг, 34
аптеки та аптечних пунктів, 8 ветаптек, 4 магазини “Оптика" та 14 автозаправних станцій. Протягом 2014
року відкрились сучасні підприємства: універсам "Анютка", вул.Спартаківська, 15/27; магазин "АТБ", вул.
Гоголя, 102Б, кафе "Рафінад", вул. Гоголя, 98А; аптека ТОВ "СВ Медікал", вул. Гоголя, 84; кафе "ПіцаОліва", Гоголя 170В, продовжується будівництво ТЦ "МИР".

У сфері побутових послуг та підприємництві працює майже 5 тисяч чоловік. Станом на 01.01.2014 року у
сфері побутових послуг працює 718 чоловік. Мережа підприємств побутового обслуговування включає
практично весь орієнтовний перелік обов’язкових видів послуг для надання у містах.
В місті функціонує 6 сучасних маркетів з прогресивними методами обслуговування споживачів: магазин
"Фуршет", магазин "Сільпо", універсам "Хвилинка" (2 магазини), магазин "АТБ", універсам "Анютка".

Фірмова торгівля переробної та легкої промисловості представлена підприємствами та підприємцями:

ТДВ "Миргородський хлібозавод";

ТОВ "Вовчанський м’ясокомбінат";

ТОВ "Салтівський м’ясокомбінат";

ВАТ “Полтавакондитер”;

ТОВ "Кегичівське";

борошняний цех "Миргородський каравай";

ТОВ "Велс Україна";

ТОВ "Світлана";

ПП "Квадр";

Приватний підприємець Куріліна Т. В. (сувенірна продукція).
У сфері послуг у місті станом на 01.01.2015р. налічується 214 підприємств, на яких працюють близько
700 чоловік. Місто охоплено найнеобхіднішими побутовими послугами. Мережа підприємств побутового
обслуговування включає практично весь орієнтовний перелік обов’язкових видів послуг для надання у
містах. Крім цього, у місті надаються послуги, не передбачені обов’язковим переліком (наприклад,
виготовлення ювелірних виробів, пункти прокату речей, тощо.).
Забезпеченість населення міста торговельною площею для торгівлі продовольчими та непродовольчими
товарами на 01.01. 2015 року на 1000 жителів у місті Миргороді становить 779,3 кв. м., що вище нормативу у
2,56 рази. Забезпеченість населення посадковими місцями в загальнодоступній мережі ресторанного
господарства складає 242 % до встановленого нормативу.
Рішенням 14 сесії міської ради 6 скликання від 19 грудня 2011 року № 6 затверджено Тимчасове
положення про порядок надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для
розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
За 2014 рік прийнято 147 рішень виконавчого комітету та укладено 219 договорів на надання в оренду
окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності. До місцевого бюджету надійшло
308,6 тис. грн.
Земельні відносини
У 2014 році земельні питання у м. Миргород вирішувались у відповідності до існуючого земельного
законодавства.
Прийняття Генерального плану міста, затвердженого сорок другою сесією Миргородської міської ради
шостого скликання від 28 березня 2014 року, дозволило почати упорядкування інфраструктури міста та
надало можливість раціонально використовувати земельні ресурси міста, розвивати, планувати та
забудовувати територію міста.
Миргородська міська рада, як розпорядник земель комунальної власності, на засіданнях сесії протягом
2014 року розглянула та прийняла майже тисячу рішень у сфері регулювання земельних відносин.

За минулий рік до бюджету міста надійшло 9 514 866, 68 грн., в тому числі від сплати за оренду
земельних ділянок від юридичних осіб – 5 378 105,74 грн., від фізичних осіб – 1 962 168,94 грн., за
користування земельними ділянками на підставі договорів врегулювання правовідносин – 1 835 917 грн.,
договорів сервітутного (обмеженого) використання по вбудованих приміщеннях 338 675 грн. В цілому
заплановані показники щодо надходжень від сплати за землю виконані.
У минулому році міською радою продано 12 земельних ділянок комунальної власності
несільськогосподарського призначення. З них 4 земельні ділянки було продано за результатами земельних
торгів (аукціонів), а саме:
- земельну ділянку несільськогосподарського призначення комунальної власності площею 0,01га за
адресою: вул. Хорольська, 40-В з цільовим використанням для будівництва та обслуговування закладів
торгівлі продано за 54600 грн.;
- земельну ділянку несільськогосподарського призначення комунальної власності площею за адресою:
вул. Гоголя, 5-Б з цільовим використанням для будівництва та обслуговування закладів торгівлі продано за
68 000 грн.;
- земельну ділянку несільськогосподарського призначення комунальної власності площею за адресою:
вул.Гоголя,116-А з цільовим використанням для будівництва та обслуговування закладів торгівлі продано за
34 500 грн.;
- земельну ділянку несільськогосподарського призначення комунальної власності площею за адресою:
вул.Гоголя,177-А з цільовим використанням для будівництва та обслуговування закладів торгівлі продано за
108 000 грн.
Крім того від продажу права оренди за результатами земельних торгів (аукціонів) до міського бюджету у
2014 році надійшло близько 42 тис.грн. Земельні торги (аукціони) проводились в актовій залі міської ради.

Планові показники на 2014 рік по надходженню коштів від продажу земельних ділянок комунальної
власності несільськогосподарського призначення перевиконано на 65 530 грн.
Протягом звітного періоду земельним відділом проведено організаційні роботи щодо підготовки 6
вільних земельних ділянок для продажу на аукціоні. Право комунальної власності зареєстровано у
Державному земельному кадастрі та в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Перелік
земельних ділянок, продаж та набуття права оренди, яких здійснюється шляхом проведення земельних торгів
(аукціонів) постійно обновляється відповідно до прийнятих рішень міської ради. Інформація про вільні
земельні ділянки розміщена на офіційному веб-сайті Миргородської міської ради.

Робота відділу архітектури та містобудування
За 2014 рік відділом архітектури та містобудування підготовлено (та укладено виконавчим комітетом) 19
договорів про залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста на суму 2934411 грн. ( в 2013 році – 7 договорів на суму 199244 грн.)
За 2014 рік на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста надійшло 258329
грн. (в 2013 році - 309294 грн.).
Прийнято 19 рішень виконавчим комітетом на дотримання ст.40 Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності".
За 2014 рік укладено нових 33 договори про тимчасове платне користування місцями, що перебувають у
комунальній власності міста для розміщення зовнішньої реклами. Загальна сума по новим укладеним
договорам - 4808,0 грн. в місяць (в 2013 році – 37 угод).
За 2014 рік за користування місцями, що перебувають у комунальній власності міста для розміщення
зовнішньої реклами надійшло 363520,40 грн. (для порівняння - у 2013 році надійшло – 359607 грн.).
За 2014 рік видано 172 будівельних паспортів на забудову земельних ділянок, будівництво
господарських будівель і споруд, прибудов до житлових будинків та інше (для порівняння - у 2013 році
видано 155 будівельних паспортів).
За 2014 рік видано 106 містобудівних умов та обмежень та 25 паспортів прив'язки (2013р.- 64 паспорта).
Закінчені роботи по виготовленню комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд
(існуючих і перспективних) для провадження підприємницької діяльності на території міста (текстові та
графічні матеріали, якими визначаються місця розташування тимчасових споруд, розроблені з урахуванням
вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо
охорони навколишнього середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної
спадщини, земельно-господарського устрою та громадських інтересів). На даний час вищевказана схема
підготовлена для розгляду на чергову сесію Миргородської міської ради.
У 2014 році введено в експлуатацію 52 індивідуальних будинків загальною площею – 5585,5 кв.м. В 2014
році продовжуються роботи з будівництва:
- 9-поверхового 105- квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями офісів та відділу
освіти райдержадміністрації ТОВ “Лубнижитлобуд 2010” по вул. Сорочинській,53;
- 9- поверхового 102 – кв. житлового будинку з вбудованим магазином ПП «Ангропродукт» по вул.
П.Мирного, 3.
На сьогодні заходи по житловому будівництву в м. Миргороді фінансуються за рахунок власних коштів
підприємств, суб’єктів господарської діяльності та коштів індивідуальних забудовників.
Підприємство «Ангропродукт» залучено до виконання державної програми «Доступне житло» з
житловим будинком, що будуватиметься по вул. П. Мирного,3 (закінчення планувалося в 4 кварталі 2014
року).
Продовжується будівництво пансіонату відпочинку по вул. І.Ігнатенка, замовник Гургула З.П.
Розроблено проект та планується до виконання в 2015 році "Благоустрій прибережної зони правого
берега (район вулиць Івана Ігнатенка, Берегова, Лазаренка) та русла річки Хорол в Миргороді Полтавської
області". На даний час історико-містобудівне обґрунтування проектування вищевказаного об’єкту
знаходиться на погодженні в Міністерстві культури України.

Забудовникам пропонуються земельні ділянки для будівництва
- соціального житла:
- по вул. Слави,9 – 9 га;
- на розі вулиць Свидницького – Мінзаводської – 0,3 га;
- на розі вулиць Шишацької – Свидницького – 1 га
- комерційного житло (зі знесенням існуючої забудови та розселенням):
- по вул. Кашинського, 13 - 1000 кв.м;
- по вул. Острівній - 1700 кв.м;
- по пров. Наріжного №10, №9 – 900 кв.м.;
- район вул. 8 Березня ;
- район від магазину "Фуршет" до вул. Гоголя, 64
-житла для військовослужбовців: (землі знаходяться у постійному користуванні МО України):
- по вул. Багачанській,118 – 5000 кв.м;
- по вул. Багачанській, 114А – 10000 кв.м;
- по вул. Гоголя,179 – 2000 кв.м.
Цікавою для інвесторів вважається земельна ділянка під житловий будинок по вул. Шишацька,13 в м.
Миргороді. Ділянка забезпечена всіма інженерними мережами:
6. ІНВЕСТИЦІЇ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Тенденції інвестицій та капіталовкладень у місті прямо корелювалися із загальнонаціональними
тенденціями. На жаль, економічна рецесія та війна на Донбасі та ситуація із курсом гривні не дозволила
значно збільшити обсяг капіталовкладень у 2014 році, проте вдалося досягти хоч невеликого, але зростання.
За оперативними даними обсяг інвестицій у основний капітал у 2014 році склав 67,8 млн. грн., що на 1,0%
більше показника 2013 року. Серед негативних тенденцій слід відмітити зниження капітальних вкладень
підприємствами ТОВ «Миргородський сироробний комбінат» та ПрАТ «Калинка», проте капітальні
вкладення інших підприємств (ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт», ПАТ «Миргородський завод мінеральних
вод») та бюджетні видатки нівелювали зменшення відрахувань.

Основними джерелами капітальних вкладень залишаються власні амортизаційні відрахування
миргородських підприємств. Так, за даними 2014 року їх частка склала 68,8%. Сума інвестицій за рахунок
бюджетів усіх рівнів у 2014 році сягнула 20,1%. Залишаються досить високими темпи капіталовкладень
населенням, здебільшого на будівництво житла та господарських будівель. Їх обсяги у 2014 році склали
10,1%. Інвестиції за рахунок інших джерел склали 1%.

Обсяг іноземних капіталовкладень в акціонерний капітал залишається стабільним на рівні 5,1 млн. до.
США.

Значні інвестиції у 2014 році було вкладено ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод». На розвиток
підприємства було витрачено кошти у сумі 36,2 млн. грн., у тому числі:

введено в експлуатацію нову свердловину Бучацького горизонту;


змонтовано нову лінію по розливу столових мінеральних вод потужністю 34 тис. пляшок на годину;

реконструйовано головний виробничий корпус, у тому числі систему опалення та вентиляції;

впроваджено сучасну енергоефективну систему LED-освітлення;

реконструйовано електричні мережі.
У поліпшення матеріально-технічної та лікувальної бази активно інвестувалися кошти ПрАТ ЛОЗ
«Миргородкурорт». Проведені значні роботи з ремонту номерного фонду, реконструйовано об’їзну дорогу,
будується відкритий басейн між санаторіями «Миргород» та «Полтава».
У 2014 році тривало будівництво другої черги ТЦ «Мир». Будівництво розпочато у липні 2011 року.
Вартість інвестиційного проекту становить 16 млн. грн. Загальна площа приміщень ТЦ «Мир» – більше 10
тис. кв. м. У торговому центрі передбачено більше 120 торговельних павільйонів, кафе, вся необхідна
супутня інфраструктура, до того ж пристосована до людей з особливими потребами.
Продовжувалося будівництво санаторію по вул. Ігнатенка, 6 та завершується упорядкування санаторію
по вул. Гоголя, 112, що здійснюються приватним інвестором. Крім того, забудовник виявив бажання за
власний рахунок здійснити благоустрій набережної р. Хорол від мосту до санаторію по вул. Ігнатенка. Обсяг
капіталовкладень, необхідний для проведення робіт, оцінюється у 3-4 млн. грн.
Реалізовано проект будівництва магазину «АТБ» та кафе «Рафінад» по вул. Гоголя в м. Миргороді,
проведено реконструкцію приміщення під універсам «Анюта» (вул. Шишацька), відкрито кафе «Амічі» та
«Піца «ОLIVA». Триває будівництво багатоквартирних будинків по вул. Сорочинській (забудовник ТОВ
«Лубнижитлобуд-2010») та по вул. Панаса Мирного (забудовник ПП «Ангронафта»). У найближчих
перспективах – будівництво будинку по вул. Данила Апостола.
Створено низку інвестиційних пропозицій по вільним ділянкам, які поширюються серед потенційних
інвесторів.
Окрім приватного капіталу, залишаються можливості отримання коштів із державного бюджету. Згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 «Питання державного фонду регіонального
розвитку» до Полтавської ОДА у 2014 році було передано перелік проектів, що мають змогу фінансуватися
за рахунок коштів фонду. Серед проектів, що рекомендовані для фінансування: «Реконструкція мосту через
річку Хорол по вул. Гоголя» та «Реконструкція стадіону «Старт» по вул. Гоголя, 175 в м. Миргороді (перша
черга)».
Ще один із шляхів залучення інвестицій є кошти іноземних фондів, програм та банків. У 2014 році місто
співпрацювало з проектами:
 USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород»;
 GIZ «Енергоефективність у громадах»;
 «Доступ до публічної інформації в малих містах України»;
 «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні»;
 «Малі міста – магніт для інвесторів»;
 «Угода мерів Схід»;
 «Фінансова оцінка проектів з енергозбереження» (IFA);
 «Рівний доступ до адміністративних послуг».
Крім того Миргород має напрацювання з НЕФКО, Європейським інвестиційним банком, Асоціацією
енергоефективних міст України та іншими організаціями.
У 2014 році Миргород став потужним регіональним тренінговим центром з питань енергозбереження та
енергоефективності. Проведено низку семінарів та конференцій як регіонального рівня, так і всеукраїнського
та міжнародного.
Енергозбереження
У 2014 році, незважаючи на суспільно-політичну ситуацію в країні, роботи в галузі енергозбереження
проводились на належному рівні та охопили значимі галузі життя міста.
Моніторинг та енергоменеджмент
У 2014 році продовжилась робота по веденню енергетичного моніторингу у 25-ти бюджетних установах
міста. Перелік установ включає в себе: міський відділ освіти, загальноосвітні шкільні заклади, дошкільні
навчальні заклади та позашкільні навчальні заклади, ДЮСШ. Також до цього переліку входять заклади
відділу культури та туризму.
Протягом 2014 року відповідальні працівники проводили роботу в системі енергомоніторингу, заносили
дані щоденного моніторингу споживання енергетичних ресурсів та помісячного моніторингу оплати за

використанні енергоресурси. Проведена робота дозволила знизити споживання теплової енергії майже на
15%, води – на 10%, природнього газу – на 7%.
Результати ведення моніторингу споживання енергетичних ресурсів показують доцільність подальшого
впровадження та поглиблення роботи в даному напрямку.
Енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу № 5 «Сонечко»

У 2012 році розпочалися роботи по санації пілотного об’єкта під час реалізації проекту GIZ
«Енергоефективність у будівлях». Для проведення енергоефективних заходів була вибрана будівля ДНЗ № 5
«Сонечко». Проект розраховано на 2012-2015 роки. Загальна вартість проекту 1 415 тис. грн., з яких 420,0
тис. грн. кошти проекту, 995 тис. грн. кошти міського бюджету.
У 2012 році проведено заміну всіх 38-ми дерев’яних вікон та 5-ти дверей на енергоефективні з подвійним
склопакетом, заповнений аргоном та енергозберігаючими стеклами чи сандвіч-панелями. Також, розроблено
проектно-кошторисну документацію для здійснення утеплення огороджуючих конструкцій та надбудови
шатрового даху. Роботи були профінансовано за рахунок коштів проекту GIZ на загальну суму 220,0 тис. грн.
У 2013 році проведено роботи по утепленню стін та цоколю будівлі мінераловатними плитами товщиною 150
мм. Вартість виконаних робіт становила 320 тис. грн.
У 2014 році продовжились роботи в межах проекту та проводились роботи із реконструкції покрівлі з
надбудовою шатрової покрівлі з утеплення горішнього поверху мінераловатними плитами. Вартість
виконаних робіт становить 385 тис. грн. Також проектом GIZ «Енергоефективність у громадах», у рамках
проведення Європейського тижня сталої енергії, було передано та встановлено вакуумну геліосистему
підігріву води для потреб гарячого водоспоживання. Геліосистема складається із сорока вакуумних трубок,
встановлених на металевій рамі під кутом 45 0C до горизонту, накопичувального баку об’ємом 300 літрів та
блоку управління із циркуляційним насосом. Встановлена система дозволяє виробляти близько 7 тис.
кВт*год/рік теплової енергії. Вартість впровадженої геліосистеми становить 120 тис. грн.
На 2015 рік заплановано встановлення індивідуального теплового пункту з погодозалежною
автоматикою, утеплення цоколю будівлі та улаштування відмостки.
Запроваджені заходи дозволили досягнути зменшення споживання теплової енергії на 46%, підвищити
комфортність перебування вихованців, вихователів та обслуговуючого персоналу.

Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Миргород за рахунок коштів
корпорації НЕФКО

За рахунок кредитних коштів НЕФКО проводиться реалізація проекту «Підвищення енергоефективності
в будівлях навчальних закладів м. Миргород» – Гімназії ім. Т.Г. Шевченка та НВК «Гелікон». Проектом
передбачено заміну дерев’яних вікон на енергоефективні, відновлення теплової ізоляції трубопроводів,
встановлення тепловідбивних екранів, автоматичних регуляторів подачі теплової енергії, заміна ламп
розжарювання.
Загальна вартість проекту – 1801,5 тис. грн., з яких 1253,1 тис. грн. (70 %) – кошти НЕФКО. Термін
окупності – 5 років, відсоткова ставка – 3% річних. Місто вже залучило кредитні кошти в сумі 108500 євро,
які використовуються на роботи з підвищення енергоефективності 2-х будівель бюджетних установ. Обсяги
та умови запозичень були погоджені Міністерством Фінансів України, а кредитні договори зареєстровані
Національним Банком України у встановленому законом порядку.
У 2014 році продовжились роботи в межах проекту та станом на 31.12.2014 року – проект завершено. За
час впровадження проекту було проведено заміну вікон та дверей на енергоефективні, заміну ламп
освітлення, встановлено тепловідбивні екрани за радіаторами опалення та встановлено індивідуальні теплові
пункти. Освоєно коштів у сумі 1801,5 тис. грн. (кредитні кошти та співфінансування за рахунок бюджету
розвитку міського бюджету).
Запроваджені заходи дозволили досягнути зменшення споживання теплової енергії до 30%, підвищити
комфортність перебування вихованців, учнів, вихователів та обслуговуючого персоналу закладів.
«Місцеві Альтернативні енергетичні рішення в Миргороді»

Триває реалізація проекту агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Місцеві альтернативні
енергетичні рішення в м. Миргороді» для міста та Полтавської області. Запропонований проект має суттєве
значення в якості пілотного проекту для міста та Миргородського району, де з’являється можливість
започаткування нового виду господарської діяльності – постачання місцевих видів палива на комбіноване
виробництво електроенергії та тепла. Зазначений Проект надасть можливість сільським громадам та

районним містам області, на прикладі Миргородського району, започаткувати системний підхід до сталого
переходу на місцеві види палива замість існуючого природного газу.
Результати 2014 року:
 розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано висновки експертизи на 2 етапи
реконструкції котельні;
 створено Ресурсно-логістичний центр розвитку біоенергетики (42,3 тис. грн. – кошти проекту);
 придбано нові газові котли (300,0 тис. грн. – кошти обласного бюджету);
 проведено процедуру закупівлі пальників, орієнтовний термін поставки – лютий 2015 року (200,0 тис.
грн. – кошти міського бюджету);
 розпочато будівельні роботи по реконструкції котельні по пров. Спартаківському, 8 (демонтовані старі
добудови, проведено бетонування підлоги, 185,0 тис. грн. – кошти проекту);
 тривають проекті роботи по реконструкції центрального складу соломи за адресою вул. Шишацька,
86;
 придбано 150 тон дерев’яних пілетів для роботи біокотла у літній період 2015 року (241,5 тис. грн. –
кошти проекту).
Плани на 2015 рік:
 реконструкція газової частини котельні – до 1 березня 2015 року;
 будівництво біо-модуля потужністю 1 МВт – до 1 липня 2015 року;
 реконструкція центрального складу – до 1 липня 2015 року;
 придбання спеціалізованої техніки – до 1 липня 2015 року;
 завершення проекту – вересень 2015 року.
Загальна вартість коштів, направлених на реалізацію проекту з усіх джерел у 2014 році склала майже 1
млн. грн. Плани 2015 року – залучити не менше 10 млн. грн. інвестиційних коштів для реалізації проекту.
Технічне переоснащення вуличного освітлення з оснащенням економічними світильниками
У 2014 році міська рада провела роботу по залученню другого кредиту НЕФКО на проект «Зовнішнє
освітлення м. Миргород» (Миргород – друге після Києва місто, якому вдалося залучити другий кредит
НЕФКО). Загальна вартість проекту – 971,4 тис. грн., у тому числі кошти обласного бюджету – 50,0 тис. грн.,
кошти міського бюджету – 96,7 тис. грн., кошти проекту – 824,7 тис. грн.
Проектом передбачено технічне переоснащення мережі зовнішнього освітлення із встановленням 438
світильників покращеної оптики із натрієвими лампами високого тиску ДНаТ-100. Термін окупності проекту
– 5,1 рік.

За період із жовтня по кінець грудня 2014 року було встановлено 191 світильник по вулицях міста, а
саме:
 вул. Шишацька – 41 шт.;
 вул. Харківка – 20 шт.;
 вул. М. Дивізій – 38 шт.;
 вул. Козацька – 35 шт.;
 вул. Гурамішвілі – 39 шт.;
 вул. Спартаківська – 18 шт.
Станом на 31.12.2014 року освоєно коштів у сумі 366,5 тис. грн., з яких 96,6 тис. грн. – кошти міського
бюджету, 50 тис. грн. – кошти обласного бюджету, 219,9 тис. грн. – кошти корпорації НЕФКО.

Технічне переоснащення системи зовнішнього освітлення м. Миргород з використанням
високоефективних ламп та альтернативних джерел енергії

Проект реалізований наприкінці 2014 року, у співпраці із проектом GIZ «Енергоефективність у
громадах» та громадською організацією м. Миргород «За нами майбутнє» та міською радою. Проблематика
проекту направлена на покращення мережі вуличного освітлення, а саме – недостатність освітленості
нерегульованих пішохідних переходів. У рамках проекту було використано LED-світильники, що працюють
на сонячних батареях та мають автоматичні контролери роботи. До складу LED-світильника входять
залізобетонні стовпи, монтажні бокси, фотоелектричний модуль потужністю 145 Вт, LED-світильник –
потужністю 30 Вт, акумуляторна батарея, контролер заряду та блок управління.
У центральній частині міста, в межах пішохідних переходів було встановлено 10 автономних
світильників, а саме:
 вул. Гоголя, (пішохідний перехід в районі ЦРЛ);
 вул. Гоголя, (пішохідний перехід в районі художньо-промислового коледжу ім. Гоголя);
 вул. Гоголя, (пішохідний перехід в районі ЗОШ № 1);
 вул. Гоголя, (пішохідний перехід в районі алеї «Слави»);
 вул. Сорочинська, (пішохідний перехід в районі музичної школи ім. Коломійця);
 вул. Гоголя, (пішохідний перехід в районі гімназії Т.Г. Шевченко);
 вул. Д. Апостола, (пішохідний перехід в районі магазину «Барвінок»);
 вул. Гоголя, (пішохідний перехід в районі ТЦ «Фуршет»);
 вул. Гоголя, (пішохідний перехід в районі ЗОШ № 3);
 вул. Гоголя, (центральний вхід до «Миргородкурорт»).
Загальна вартість проекту становить 200 тис. грн.
Освітньо-інформаційна кампанія

Протягом 2014 року у м. Миргород постійно проводились інформаційні кампанії щодо популяризації та
необхідності впровадження енергоефективних заходів і обладнання з прикладом успішно реалізованих
проектів та висвітлювались на офіційному сайті Миргородської міської ради (http://myrgorod.pl.ua/).
Найбільш значимі заходи проводились на загально міському рівні з висвітленням у місцевих засобах
масової інформації та в мережі Інтернет. Перелік заходів включає в себе:
 29 березня – глобальна ініціатива «Година Землі», було вимкнено на 1 годину освітлення «Млину
Здоров’я» ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт».
 23-29 червня – Європейський тиждень сталої енергії, який включав в себе конкурс дитячого малюнку
«Енергозбереження очима дітей», проведення всеукраїнської конференції в рамках проекту GIZ
«Енергоефективність у громадах» та день відкритих дверей у ДНЗ № 5 з метою ознайомлення всіх охочих із
передовими технологіями у сфері енергоефективності;
 24 серпня – Акція «За енергетичну незалежність України!», в рамках якої організатори закликали
мешканців та гостей міста утеплювати будинки та берегти енергію;
 26 серпня – Інформаційна компанія громадської організація Energy Evolution UA з розміщенням бігбордів у м. Миргород;
 28 серпня – Інформаційний тур «За безпечну енергетику», під час якого містяни мали можливість
дізнатися більше про енергозбереження, сонячну енергетику та альтернативні джерела енергії;
 8-9, 14-16, 22-23 листопада – Всеукраїнська громадська ініціатива "Точка тепла", метою якої була
допомога людям розібратися у впроваджені енергозберігаючих заходів та спонукати місцеві громади до
мобілізації у подоланні викликів, пов'язаних з енергетичною кризою в Україні;
 27 листопада – семінар-тренінг для педагогів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в
рамках проекту SPARE, слухачі якого мали змогу дізнатись, як виховувати в учнях екологічну свідомість та
зосередити їхню увагу на проблемах використання енергії, економії енергоресурсів, охорони навколишнього
середовища;
 4 грудня – проведення всеукраїнської конференції в рамках проекту GIZ «Енергоефективність у
громадах» з метою популяризації використання сонячної енергетики на прикладі вуличного освітлення м.
Миргород.
 18 грудня – фахова майстерня Асоціації міст Полтавщини на тему «Досвід Миргорода у співпраці із
міжнародними донорами у сфері енергоефективності».

7. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО МІСТА
Видатки на житлово–комунальне господарство займають 7,0 відсотків видатків бюджету. За 2014 рік на
ЖКГ виділено 8744,5 тис.грн., що на 1398,3 тис.грн., або на 19,0 відсотка більше 2013 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-комунального направлення.
Для забезпечення належних умов проживання мешканців та відновлення технічного стану
багатоповерхових житлових будинків міською радою щорічно розробляється «Міська програма капітального
ремонту та благоустрою житлового фонду комунальної власності та ОСББ м. Миргород на 2014-2015 роки».

Програмою у 2014 році передбачалось виділення коштів з міського бюджету в сумі 3510,0 тис. грн. За
рахунок коштів виконано роботи по капітальному ремонту:
- Покрівель – 1352,73 тис. грн.
Спартаківська,17, Наріжного,32, Гоголя,162, 137/8, 115, 99/2, 103, 54, Миргородських дивізій,14,
Багачанська, 48, 112
- Інженерних мереж (каналізаційні та водопостачання) –204,3 тис. грн.
Гоголя, 76, 111, 160, Д. Апостола,6, П. Мирного,12, Гурамішвілі,3, Багачанська,110
- Ливневої каналізації - 12,0 тис. грн.
Багачанська,46, 104
- Мереж опалення – 65,2 тис. грн.
Шишацька, 88, Вовка, 80/30
- Теплоізоляція мереж опалення – 34,6 тис.грн.
Гоголя, 14, 136, Наріжного,32, Старосвітська,22/5, Д.Апостола,4, П. Мирного,24
- Кап. рем. мереж теплопостачання зі встановленням лічильників тепла – 130,9 тис. грн. ( +39,2
тис. грн. мешканці)
Гоголя,42/1, 101,103, 123, 127/1, 99/2, 156, Кашинського, 10 (ОСББ), І. Білика,3, Свидницького,7.
Встановлення приладів обліку тепла забезпечить мешканцям міста оплату за кількість тепла, яке було
подано на будинок тобто до фактичного споживання.
При залученні співфінансування мешканців:
- вони зацікавлені у збереженні і належній експлуатації приладів обліку;
- визначається економія бюджетних коштів;
- можливість встановлення лічильників у більшій кількості житлових будинків.
- Газова мережа ж/б по вул. Гоголя, 136 (проектні роботи) – 10,2 тис. грн.
- Електричних мереж ж/б по вул. Вовка,80/30, Гоголя,123, 137/8 -145,5 тис. грн.
- Заміна теплообмінників- 195,3 тис.грн. (+25,0 тис. грн. мешканці)
Мічуріна, 5-А, Незалежності,29/14 (ОСББ), Старосвітська,9, Слави, 59-А
- Ліфти – 888,0 тис.грн., в т.ч.
Відновлювальні роботи: Д.Апостола,4-А (п.2), 6-А (п.1,3), Гоголя,139, Сорочинська,20 (п.5),
Незалежності,2 (п.2), Д.Апостола,4-А( п.1),
Багачанська,110 (п.1,4)
Продовження терміну експлуатації: Багачанська,112 (п.1-3), Д. Апостола,2 (п.2,3), Гоголя, 47/2 (п.1-4),
П. Мирного,24(п.1-3), Старосвітська,20(п.2)
Диспетчеризація ліфтів «Авіамістечка»

Експертні обстеження ліфтів
Гоголя,15 (п.1,2), Д.Апостола,4 (п.1), Д. Апостола,6 (п.1,2), Незалежності,2 (п.1), Багачанська,112 (п.1-3),
Багачанська,104 (п.1,3).
- Вимощення- 3,7 тис.грн.
Проектні роботи Багачанська,56,58
- Експертні обстеження житлових будинків – 20,0 тис. грн.
Гоголя, 72, Багачанська, 86
Виконання капітального ремонту житлового фонду
у 2014 р. в сумі 3126,6 тис. грн.
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У 2014 році виконаний значний обсяг робіт по відновленню покрівель житлових будинків:
Капітальний ремонт покрівель житлових будинків з 2009 по
2014 рік, тис. грн.
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Постійно проводяться роботи по заміні водопровідно-каналізаційних мереж:
Капітальний ремонт мереж водопровідно-каналізаційних,
опалення, з 2009 по 2014 рік, тис. грн.
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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 7,0 млн.
грн.
Поточний ремонт житлових будинків проводить Миргородське КЖЕУ
У 2014 році виконано робіт по поточному ремонту житлового фонду на суму 4635,7 тис. грн., в т.ч.:
 прибирання прибудинкової території – 716,3 тис. грн.;
 поточний ремонт покрівель – 237,8 тис. грн.;
 поточний ремонт під’їздів – 401,8 тис. грн.;
 поточний ремонт конструктивних елементів (вікон, дверей, сходових площадок, перил, цоколя та
інше) – 475,7 тис. грн..;
 поточний ремонт мереж водопровідно-каналізаційних, гарячого водопостачання, теплопостачання та
ливневої каналізації – 1057,5 тис. грн.;
 поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання – 82,3 тис. грн.;
 технічне обслуговування 64 ліфтів – 410,0 тис. грн.;
 енергопостачання ліфтів – 13,2 тис грн.:
 освітлення місць загального користування – 417,9 тис грн.;
 інші послуги (вивезення відходів, обслуговування димовентиляційних каналів, ремонт дитячих та
спортивних майданчиків, утримання аварійно-диспетчерської служби та інше) – 823,2 тис. грн.
Поточний ремонт житлового фонду у 2014 р., по видах робіт,
на загальну суму 4635,7 тис. грн.
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Виконання поточного ремонту у фізичних одиницях за 2009-2014 роки.
№
Вид робіт
п/п
1. Поточний ремонт м’яких покрівель, м2
2. Поточний ремонт під’їздів, шт.
3. Поточний ремонт інженерних мереж
гарячого водопостачання, м п.
4. Поточний ремонт інженерних мереж
холодного водопостачання, м п.
5. Поточний ремонт інженерних мереж
каналізації, м п.
6. Поточний ремонт інженерних мереж
опалення, м п.
7. Поточний ремонт запірної арматури,
шт.
8. Поточний ремонт електричних мереж,
м п.
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Теплове господарство
За період підготовки підприємства ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» до опалювального сезону 20142015 року було замінено 482 метри теплових мереж ø 15-150 мм на загальну суму 64,7 тис. грн., замінено
запірну арматуру ø15 – 250 мм в кількості 147 шт. на суму 34,04 тис. грн., підготовлено 20 котельних (83
котла), проведено ревізію 211 теплових камер, 134 насосів, понад 500 одиниць запірно-регулювальної
арматури, виконано повірку 15 приладів обліку газу, 28 приладів обліку теплової енергії, 29 приладів обліку
холодної води.
Проведено реконструкцію теплогенераторних по вул. Гоголя 136, та вул. Якова Усика 36 з заміною 6
котлів на більш сучасні та економічні на загальну суму 105 тис. грн. Розпочато роботи по реконструкції
котельні по пров. Спартаківському, 8 з заміною застарілих котлів. Проведено гідравлічні випробування
теплових мереж загальною протяжністю 23,4 км. Виконано ремонт покрівлі котельні по вул. Прорізній, 4.

З міського бюджету були виділені кошти на співфінансування проекту «Місцеві альтернативні
енергетичні рішення в м. Миргород» - «Реконструкція котельні з установкою котла, що працюватиме на
альтернативному виді паливі(соломі) в м. Миргород по провулку Спартаківському ,8». Кошти в сумі 200,0
тис. грн. перераховані в повному обсязі Управлінню капітального будівництва Полтавської обласної
державної адміністрації, який виступає Замовником по даному об’єкту .
Викликає стурбованість стан теплових мереж, що підлягають передачі із комунальної власності
територіальної громади міста Миргород на баланс ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» загальною протяжністю
1382 м, так як ці мережі на даний час повністю амортизовані.
Водопровідно-каналізаційне господарство
Надзвичайно важливим для нас є питання забезпечення жителів якісним водопостачання. Для цього в
поточному році було капітально відремонтовано напірний каналізаційний колектор до КНС №4. Більше 60
тисяч гривень ми спрямували на реконструкцію ділянки самоплинного каналізаційного колектору по
вул.Хорольській. Мешканці цієї вулиці в поточному році змогли отримати воду з власного водопроводу,
будівництво якого проводилося за кошти міського бюджету та за співфінансування громадян.
В 2014 році проводились роботи з ремонту водопровідно-каналізаційного господарства міста. Виконані
роботи за дольової участі мешканців з будівництва зовнішніх мереж водопостачання по вул.
Б.Хмельницького, продовжується виконання робіт з реконструкції зовнішніх мереж водопостачання по
вулиці Корсуна та провулку Кобзарському, закінчено будівництво зовнішніх мереж водопостачання по
вулиці Луговій, завершені роботи з реконструкція зовнішніх мереж водовідведення по вулиці Багачанській
(район ж/б №50), виконані проектні роботи з будівництва двох мулових майданчиків на території існуючих
очисних споруд. Всього на виконання цих робіт заплановані кошти з міського бюджету в сумі 496,7 тис. грн.
Профінансовано станом на 01.01.2015 року 341,4 тис. грн., але оплачено всього 299,1 тис. грн.

Низку заходів було виконано в рамках програми „Питна вода України”:
- проведено частковий ремонт огородження водозабору №2 та артезіанської свердловини №17.
Мережі каналізації:
- виконано перекладку ділянки каналізаційного колектора біля житлового будинку по вул. Багачанська
50 (L= 72м; D=250мм);
- планується виконати перекладку ділянки каналізаційного колектора біля житлового будинку вул.
П.Мирного 10 (L=36м ; D=150мм);
- для накриття каналізаційних люків придбано бетонні плити на в кількості 43 шт.;
- проводиться постійна профілактика та чистка каналізаційних колекторів.

Очисні споруди:
- відновлено дренаж на одному муловому майданчику;
- проведено чистку 7-х мулових майданчиків;
- проведено заміну насосних агрегатів на дренажній насосній станції на більш економічні та переведено
в автоматичний режим роботи;
- виготовлено проектну документацію на будівництво двох нових мулових майданчиків.
Крім того, проводився поточний ремонт по ліквідації аварійних ситуацій на мережах водопроводу та
каналізації, заміна старих мереж водопроводу:
- кільцювання водопровідної мережі (L= 200м; D=50мм) ;
- частково виконано перекладку водопровідної мережі по вул. Корсуна та провул. Кобзарський (L=
370м , D=50мм; L= 370м , D=75мм; L= 310м , D=40мм) ;
- побудовано водопровідну мережу по вул. Лугова (L= 350м , D=75мм) ;
- виконано перекладку водопровідної мережі від НС-ІІІ під"єму до будинку по вул. Д .Апостола 4а;
- відновлено роботу артезіанської свердловини №17, що дало змогу покращити водопостачання
правобережної частини міста.
Щодо поліпшення якості питної води хотілося б акцентувати увагу на наступному:
- на підприємстві проводиться постійний лабораторний контроль питної води власною лабораторією на
резервуарах чистої води, артезіанських свердловинах, водорозбірних колонках та в абонентів методом
відбору проб води та проведення аналізу;
- укладено договір на відбір проб та проведення аналізів з Миргородською Рай СЕС;
- при загрозі забруднення та для профілактики на всіх водозаборах міста встановлені та діють
установки для знезараження води «Полум’я - 2»;
- проводиться профілактична промивка та дезинфекція водопровідних мереж згідно з графіком та після
аварійних ситуацій;
- на водозаборі № 2 працюють дві артезіанські свердловини пробурені на Харківський водоносний
горизонт та проводиться змішування води з Харківського та Бучацького водоносних горизонтів в резервуарі
чистої води для доведення якості води до нормативних вимог;
- на водозаборі № 1 також проводиться змішування води з Харківського та Бучацького водоносних
горизонтів в резервуарі чистої води.
Для належного забезпечення споживачів газо- та електропостачанням на підприємствах було виконано
заплановані ремонти. Однак, як показав час, в електричній мережі ще треба багато чого зробити, щоб ця
система працювала безперебійно.
Торік, як і в минулі роки, ми багато уваги приділили благоустрою нашого міста та виділили на це
відповідні кошти. За 2014 рік на утримання об’єктів благоустрою міста використано 2450,0 тис. грн. та 80,6
тис. грн. заборгованість 2013 року. Загальна сума коштів виділених підприємству у 2014 році з міського
бюджету по загальному фонду – 2530,6 тис. грн.

КП «Комбінат благоустрою і озеленення»
На високому рівні знаходиться зовнішнє освітлення вулиць Миргорода. І хоча зовнішнім освітленням
забезпечені ще не всі вулиці міста, Миргород в цьому питані може слугувати прикладом для більшості
населених пунктів Полтавщини.
На утриманні комунального підприємства знаходиться – 4781шт. світлоточок загальною потужністю
близько 234 кВт, загальною протяжністю мереж зовнішнього освітлення – 122,87км.
Протягом 2014 року по поточному утриманню вуличної мережі було замінено АВВГ 2х2,5 -200 м
кабелю, ламп –1077 шт., зроблено повірку та ремонт електролічильників – 3,6 тис. грн.
Здійснено реконструкцію мереж вуличного освітлення по вул. Багачанська, вул. Перемоги, вул.
Гурамішвілі, вул. Мельченка, вул.. Посвіта, вул. Міжболотна, вул. Новопрорізна, пров. Лісовий, вул.
Стаднянська, вул. Хітька, вул. Робітнича, вул. Сорочинська, вул. Висоцького, вул. Іващенка, вул.
Ф.Красицького, вул. Єрківська, вул. Лікарняна, пров. Заливний, вул. Рибальська, вул. Шишацька, пров.
Будівельний, вул. Харківка, вул. Тичини, пров. Наріжного.
Загальна сума реконструкції – 221,0 тис. грн., що дозволило збільшити кількість світлоточок на 214шт. та
протяжність мереж на 3370м.

Частково виконаний проект «Технічне переоснащення (капітальний ремонт ) вуличного освітлення м.
Миргорода Полтавської обл. з оснащенням економними світильниками» (проект NEFCO) на суму – 366,5
тис. грн.: по вул. Спартаківська, Харківка, Шишацька, М.Дивізій, Козацька, Гурамішвілі.
Завдяки зробленим заходам вдалося досягти зниження споживання електроенергії.
Утримання вулично-дорожньої мережі:
У 2014р. на дорогах міста було встановлено 44 шт. дорожніх знаків, нанесено дорожню розмітку по
вулицях Гоголя, Сорочинська, І.Білика, Багачанська, Гурамішвілі, Незалежності, загальною протяжністю
16,800км. та на пішохідних переходах міста загальною площею – 669,31м. кв.
Благоустрій міста (прибирання, озеленення):
- У 2014 році комунальним підприємством прочищено ливневої каналізації загальною протяжністю 3,6
км.
- Проведено осіннє прибирання газонів загальною площею – 12585 м. кв.
- Установлено урни для сміття – 23 шт.
- Здійснено вапняне фарбування шляхопроводу та центрального мосту 700 м2.
- Постійно підтримується порядок та чистота в місті - 96000 м2.
- Прибрано листя та сміття у придорожніх кюветах загальною протяжністю 37,5 км.
- Під час проведення Дня довкілля та двомісячника чистоти було висаджено 1157 саджанців.
- Видалено аварійних, сухостійних дерев - 108 шт., здійснено формування крони дерев та обрізання
сухих гілок - 66 шт.
Проблемні питання
Для своєчасного виконання робіт по видаленню аварійних сухостійних дерев та утримання і
реконструкції вуличного освітлення необхідне придбання автовежі ВС-22.
Продовжується впровадження міської Програми поводження з побутовими відходами на 2012-2016
роки. Роздільним збором твердих побутових відходів стовідсотково забезпечено багатоповерхові будівлі, у
приватному секторі міста продовжується встановлення індивідуальних пластикових євроконтейнерів.
З установами та приватними підприємцями за 2013 рік укладено 296 договорів на перевезення та
захоронення твердих побутових відходів, на захоронення – 59 шт.; за 2014 рік - на перевезення та
захоронення твердих побутових відходів – 297 договорів, на захоронення – 39 шт.
Станом на 01 січня 2015 року з власниками квартир в багатоповерховій забудові міста укладено 8738
договори, в тому числі за 2013 р. – 10 шт; за 2014р - 55 шт; з жителями приватного сектору станом на 01
січня 2015 року укладено 3878 договорів, в тому числі за 2013 р.- 246 шт., 2014 р. – 304 шт.

Графік укладання договорів з мешканцями приватної забудови міста

З боржниками постійно проводиться претензійна робота. За 2014 рік направлено 780 претензій
боржникам на суму 276,1 тис. грн., по яких сплачено коштів в сумі 133,3 тис. грн. До суду протягом 2014
року направлено 6 заяв про стягнення заборгованості на суму 3,9 тис. Направлено 930 повідомлення про
заборгованість на суму 95,1 тис. грн., з них оплачено – 84,1 тис. грн.
За 2013 рік перевезено та захоронено твердих побутових відходів 77,1 тис.м 3., в тому числі – від
населення – 44,7 тис.м3, організацій – 17,5 тис.м3, бюджетних організацій – 3,0 тис.м3, благоустрій міста –
11,9 тис.м3.
За 2014 рік перевезено та захоронено твердих побутових відходів 89,8 тис.м 3., в тому числі – від
населення – 43,0 тис.м3, організацій – 26,3 тис.м3, бюджетних організацій – 5,2 тис.м3., благоустрій міста –
15,3 тис.м3 .
Ліквідовано стихійних звалищ: у 2013р.- 107 шт., у 2014 р.- 102 шт.
Графік по вивозу твердих побутових відходів з багатоповерхової забудови міста, м3

Графік по вивозу твердих побутових відходів з приватного сектору міста, м3

За 2013 - 2014 роки підприємством було заготовлено та реалізовано вторсировини:

Склобій
Макулатура
Петпляшка
Плівка
ВСЬОГО

Кількість, кг
187300
63606
19268
3920

2013 р.
Сума з ПДВ, грн
74674,92
64549,81
71302,91
24539,20
235066,84

Кількість, кг
226566
51916
15444
1815

2014 р.
Сума з ПДВ, грн
91351,50
51916,00
73344,15
16851,60
233463,25

На даний час на підприємстві залишаються проблемними питання щодо:
- невідповідності тарифів фактичним витратам підприємства на послуги, які надаються населенню міста
(в тариф не включені витрати на сплату екологічного податку та земельного податку за землю під звалищем);
- оновлення автомобільного парку, оскільки на підприємстві техніка зношена на 90 відсотків і потребує
оновлення;
- стовідсоткового забезпечення приватного сектору контейнерами 0,24м3. Населення з приватного
сектору сміття виносить в загальні контейнера, а оплату не проводить, що впливає на розмір отриманого
доходу;
- придбання контейнерів для збору сміття об’ємом 1,1 м3;
- забезпечення спеціалізованої техніки автомобільними шинами;
- відсутності важелів впливу на суб’єктів господарювання державного, місцевого бюджетів та приватних
підприємців міста, які відмовляються укладати договори на вивезення та захоронення твердих побутових
відходів;
- наявності договірних зобов’язань, які були профінансовані для поповнення статутного капіталу
підприємства у 2014 році та неоплачені УДКСУ у Миргородському районі в зв’язку з не доведенням ліміту
коштів.
Відділ Капітального Будівництва
Благоустрій міста: капітальні ремонти
У відповідності з «Міською програмою благоустрою міста на 2012-2016 роки» на 2014 рік місту виділені
кошти з трьох джерел фінансування на ремонт дорожньо-мостового господарства в сумі 5449,5 тис. грн. , в
т.ч. кошти міського бюджету - 3221,1 тис. грн. Виконано робіт з ремонту дорожньо-мостового господарства в
місті на 4514,3 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів міського бюджету на суму 2314,6 тис. грн. Неповне
освоєння коштів виникло в зв’язку з затримкою оплати виконаних робіт через Управління державної

казначейської служби України. Станом на 01 січня 2015 року залишилися не оплаченими кошти з ремонту
дорожньо-мостового господарства в сумі 159,6 тис. грн.

Виконані роботи в 2014 році з реконструкції тротуару по вул. Воскресінській, з капітального ремонту
доріг по вулицях Раскової, Почапці, Троїцькій, Воскресінській, Гурамішвілі, Сорочинській, Д.Озеро,
Луговій; з капітального ремонту тротуарів по вулицях Шишацькій, Заливній, Київській, Сорочинській,
Гоголя та інших. У 2014 році проведені роботи з поточного ремонту доріг з асфальтобетонним покриттям в
місті на 45 вулицях, виконувались роботи з висипки щебенем на 40 вулицях; роботи з ремонту
внутрішьобудинкових проїздів та пішохідних доріжок за адресами: вул. Багачанська,108-112, вул.
Багачанська,56-58, вул. Гоголя,111-113, вул .Гоголя,47/2, Старосвітській, 45.

Проведені роботи з капітального ремонту автобусних зупинок по вулицях Сорочинській та Гурамішвілі.
З міського бюджету на проведення даних робіт витрачено 47,3 тис. грн.
Ведуться роботи з будівництва пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам в сквері «Слава». Роботи
проводяться з ініціативи учасників бойових дій та за їх фінансової підтримки. З міського бюджету на дані
роботи виділені кошти в сумі 205,0 тис. грн. Освоєно в 2014 році коштів міського бюджету в сумі 183,8 тис.
грн.

8. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Соціальна галузь у міському бюджеті становить 38,3 відсотка всіх видатків 2014 року. Видатки
збільшено проти 2013 року на 3829,0 тис. грн., або на 8,7 відсотка. Видатки спрямовані на виплату пільг та
субсидій пільговим категоріям громадян, допомогу сім’ям з дітьми, утриманню центру соціальних служб
сім’ї, дітей та молоді на проведення заходів, територіальному центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
Реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин
Упродовж 2014 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати у місті в порівнянні до 1
січня 2014 року збільшилася на 2166,9 тис. грн., і станом на 1 січня 2015 року становила – 3271,9 тис. грн.
Зарплатні борги у місті мають два підприємства, які відносяться до категорії банкрути (ДП ДАК «Хліб
України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів №1»; ТОВ «Миргородм’ясопром») та економічно
активне підприємство ДП ДАК «Надра України» «Миргороднафтогазрозвідка».

З метою забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці спеціалістами управління у 2014 році
проведено вивчення стану оплати праці 3-х суб’єктів господарської діяльності міста, роботодавцям внесено
16 рекомендацій щодо усунення порушень вимог чинного законодавства про працю.
В управлінні праці та соціального захисту населення велику увагу приділяли роботі по обслуговуванню
інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників війни.
Станом на 01.01.2015 р. на обліку в управлінні перебуває 1927 інвалідів. Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 28.02.2011р. № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та
непрацюючим малозабезпеченим особам» у 2014 році 19 інвалідам та 3 малозабезпеченим пенсіонерам було
виплачено матеріальну одноразову допомогу в сумі 10,439 тис.грн.
Протягом 2014 року оздоровлено 57 інвалідів та ветеранів війни та виплачена грошова компенсація
замість санаторно-курортного лікування 31 інваліду.
У зв’язку з введенням в дію постанови «Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій
населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення,
переліку таких засобів» спеціалістами управління постійно вносяться дані про інвалідів до Централізованого
банку даних з проблем інвалідності в мережі Інтернет. У 2014 році видано направлень на забезпечення
протезно-ортопедичними виробами 377 штук (у 2013 році – 458 направлень). За медичними показниками
інваліди забезпечені 94 одиницями технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі 38 кріслами
колісними.
Організація оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та потерпілих
дітей здійснювалась управлінням в межах повноважень. Станом на 01.01.2014 року на обліку для
забезпечення санаторно-курортними путівками перебувала 51 особа, в тому числі: осіб першої категорії - 37;
другої категорії -13; дітей – 1. За 2014 рік оздоровлено 20 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи (у 2013 році-23), що становить 39% від потреби.

Протягом 2014 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 2015 року сформована електронна та паперова база даних, яка налічує 12067
пільговиків
Щомісяця пільгами з оплати комунальних послуг користується 6994 пільговиків та членів їх сімей.
Підприємствами у 2014 році надано пільг:
1) на житлово-комунальні послуги - на суму – 6 млн.693,3 тис. грн.
2) на автомобільний проїзд –. на суму – 1 млн. 127,1 тис. грн.
3) на проїзд у приміському залізничному транспорті – на суму – 254.5 тис. грн.
4) на зв’язок – на суму – 381.6тис. грн.

Всього в 2014 році профінансовано пільг за рахунок субвенції з Державного бюджету на суму – 7 млн
847,7 тис. грн. (в т. ч. погашена заборгованість минулих років на суму1 млн. 144,9 тис. грн.)
За рахунок коштів обласного бюджету було відшкодовано вартість ритуальних послуг на поховання 15
учасників бойових дій на суму 11,4 тис.грн.
Відповідно до «Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і
квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і
квартир осіб, які мають на це право», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009
року № 565 за 2014 рік виконано 1 капітальний ремонт інваліду війни на суму 10.8 тис. грн.
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Призначення і виплата всіх видів державних допомог
Виконання державних програм соціального захисту сімей з дітьми, забезпечення надання населенню
соціальних допомог та субсидій є одним із основних завдань управління.
Сума виплачених допомог управлінням праці та соціального захисту населення за 2014 рік склала
33073,04 тис.грн., що на 13,8 % більше ніж за 2013 рік (29055,51 тис.грн.).
Призначення допомоги проводиться за Єдиною технологією прийому громадян, які звертаються за
призначенням усіх видів соціальної допомоги. З питань призначення та виплати допомог, субсидій,
компенсацій відвідувачі звертаються в сектор прийому громадян, з одним пакетом документів, прийом в
якому проводиться щоденно без обідньої перерви. Заявникам надана можливість попереднього запису на
прийом.
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» за 2014 рік
було призначено допомогу 299 сім’ям і виплачено в сумі 5060,76 тис. грн., ), що на 24% більше, ніж за 2013
рік, сума виплаченої допомоги зросла на 69,6%;
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За призначенням державної допомоги відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з
дітьми” звернулося 1490 заявника, 1888 одержувачу допомога виплачена на суму 21691,3 тис. грн., (за 2013р.
– 2351сім’ям/ 20508,0 тис.грн.), що на 19,7% менше, ніж за 2013 рік, сума виплаченої допомоги зросла на
5,5%, з них:
• допомогу по вагітності та пологах призначено і виплачено 177 особі на суму 261,2 тис. грн.,
• допомогу при народженні дитини призначено по 432 зверненнях та виплачено коштів на суму
14852,12 тис.грн.,
• допомогу по догляду за дитиною до 3-х років призначено 611 заявникам, 166 одержувач отримали
допомогу на суму 2401,25 тис.грн.;
• допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням призначено по 56 зверненнях.
Кількість одержувачів за 12 місяців склала 23 чол., виплачено коштів в розмірі 721,84 тис.грн.;
• допомогу на дітей одиноким матерям призначено по 154 зверненнях. Середньорічна кількість
одержувачів за 2014 рік склала 639 осіб, виплачено коштів на суму 3455,21 тис.грн.
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На обліку в управлінні станом на 01.01.2015 року перебуває 424 інвалідів з дитинства, які отримали
державну соціальну допомогу на суму 5579,66 тис.грн.
Протягом 2014 року управлінням проводилися призначення допомоги дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не відоме. Така
допомога була призначена 178 сім’ї на суму 529,16 тис.грн.
Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове
забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ям за принципом «гроші ходять за дитиною» відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №81 призначена 5 прийомним батькам на суму 211,83
тис.грн.
Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам в управлінні
отримували 48 осіб.
Компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги отримували 14 осіб на суму 22,5 тис.грн.
Щомісячну допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок
психічного розладу у 2014 році призначено допомогу 39 особам в розмірі 1218 грн. Допомогу по догляду за
інвалідом 1 групи або престарілим, який досяг 80 річного віку – отримали 71 заявників.
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У 2014 році 1 особі, якій присвоєно почесне звання України «Мати – героїня», призначено одноразову
винагороду на суму 12,180 тис. грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 «Про облік осіб, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції», постанови Кабінету Міністрів України № 205 «Про надання щомісячної адресної допомоги
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг», до управління звернулося для взяття на облік 1659 осіб (1094 сім’ї). Призначено
допомогу 959 особам (626 сім’ям).
Пріоритетним напрямком в роботі управління залишається виконання програми призначення житлових
субсидій за спрощеним порядком.
У 2014 році за призначенням субсидії звернулося 3438 сім’ї, з них призначено субсидії 3360 сім’ям, у
тому числі: субсидією на житлово-комунальні послуги скористалися 2543 сім’ї, що на 6,4% більше, ніж за
минулий рік, на загальну суму 4319,7 тис.грн.; субсидію на тверде паливо готівкою призначено 5 сім’ям на
суму 5,9 тис.грн.
Серед сімей отримувачів субсидії пенсіонерів – 1906, багатодітних – 7, безробітних - 118.
Середньомісячний розмір субсидії на сім’ю склав: на житлово-комунальні послуги – 183,53 грн., на
тверде паливо – 1180,0 грн.
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Враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні, місто не може залишити поза увагою громадян, які нині
захищають її цілісність і неділимість. На підтримку учасників АТО та їхніх родин розрахована спеціальна
програма, на яку будуть передбачені кошти з міського бюджету.
Працевлаштування
Послугами Миргородського міськрайонного центру зайнятості в 2014 році скористались 3667
безробітних громадян, з них 1575 осіб - молодь до 35 років, що складає 43,0 % від загальної кількості.
Станом на 01 січня 2015 року в центрі зайнятості перебувало на обліку 1286 осіб, з них 949 мали статус
безробітного.
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями у 2014 році становила 2387, з них для укомплектування
державною службою зайнятості – 2341 вакансія, з яких 89,7% було укомплектовано. На 1 січня 2015 року
кількість вільних робочих місць становила 30 вакансій.
За сприянням державної служби зайнятості у 2014 році: отримали роботу - 2143 особи (минулий рік –
2526 осіб), з яких 1751 зареєстровані безробітні (минулий рік – 1717 осіб);брали участь у громадських
роботах та інших роботах тимчасового характеру - 822 особи (минулий рік – 812 осіб); проходили
професійне навчання – 521 особа, (минулий рік – 582 особи); працевлаштовано шляхом виплати допомоги по
безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності – 35 осіб (минулий рік – 31 особа);
працевлаштовано безробітних на нові робочі місця, за яких здійснюється роботодавцям компенсація витрат в
розмірі єдиного внеску – 29 осіб (минулий рік – 9 осіб);чисельність осіб старше 45 років, які отримали ваучер
на навчання – 34 особи (минулий рік – 38 осіб); охоплено профорієнтаційними послугами 3655 осіб, що
мають статус безробітного (минулий рік – 3451 безробітний).
Виконання Програми зайнятості м.Миргорода:
Показники
Завдання
Виконання
Програми
завдань за
зайнятості
2014 р.
на 2014 р.
1.Чисельність безробітних, які отримали послуги служби
2214
2264
зайнятості
2.Чисельність працевлаштованих осіб, всього
1360
1243
2.1. шляхом компенсації роботодавцям витрат у розмірі
35
22
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування
2.2. шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю
22
27
для організації безробітними підприємницької діяльності
3.Чисельність безробітних громадян, які проходили
189
219
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації
4.Чисельність громадян, які брали участь у громадських
470
308
роботах та інших роботах тимчасового характеру, всього
5.Чисельність осіб старше 45 років, які одержали ваучер
22
32
6.Чисельність осіб, яким надано індивідуальні та групові
640
541
консультації з питань організації та провадження
підприємницької діяльності
7.Чисельність інвалідів, що отримали послуги служби
68
78
зайнятості
7.1 з них працевлаштовані за сприяння служби зайнятості
14
24
7.2 залучені до участі у громадських та інших роботах
10
1
тимчасового характеру
7.3 проходили професійне навчання
4
9
8.Кількість зареєстрованих договорів між найманими
х
423
працівниками та фізичними особами-підприємцями
9.Кількість ліквідованих договорів між найманими
х
461
працівниками та фізичними особами-підприємцями
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Охорона здоров’я
Кожного року міська рада передає трансферт на медичне обслуговування міського населення районній
раді для фінансування Миргородської центральної районної лікарні.
У 2014 році сума трансфертів становила 25,4 млн. грн. (у 2015 році на ці цілі виділено 27 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.
Територіальний центр соціального обслуговування
Одинокими непрацездатними громадянами, пенсіонерами та інвалідами опікується Територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миргородської міської ради. Протягом 2014
року послугами закладу скористалися 2990 осіб, з них: інвалідів - 672, ветеранів війни - 406 (64 інвалідів
війни), одиноких громадян - 612, осіб у віці 80 років і старше – 374, дітей війни – 887 та ветеранів праці –
1099 осіб.
У складі територіального центру функціонують 5 відділень:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення соціально-побутової адаптації;
- відділення соціально–медичних послуг;
- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
- стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання
Відділенням соціальної допомоги вдома надається понад 30 видів послуг. Їх надають 32 робітники.
Протягом 2014 року обслужено 424 особи, з них на платній основі, згідно затверджених тарифів,
обслуговується 47 осіб в яких є працездатні діти, але які живуть в інших населених пунктах. В середньому
підопічні сплачують в місяць за платні послуги від 70 до 130 грн., в залежності від виду та кількості наданих
послуг. За 2014 рік від надання платних послуг відділенням отримано 34 тис. 632 грн. Територіальний центр
постійно співпрацює з міськрайонним Товариством Червоного Хреста з питань обстеження, спільного
обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, надання малозабезпеченим пенсіонерам матеріальної,
натуральної та медичної допомоги. Товариством Червоного Хреста надано послуг – 13 особам.
В стаціонарному відділенні проживає 19 людей похилого віку, з них: інвалідів – 4 особи, ветеранів
війни – 7 осіб., жінок – 12, чоловіків – 7. У відділенні створені комфортні умови для одиноких громадян.
Підопічні відділення забезпечені спеціальними засобами пересування. До свят спільно з відділом культури
для підопічних відділення організовуються концерти за участю колективів художньої самодіяльності,
вихованців музичної школи та ін.
Вартість перебування в стаціонарному відділенні в 2014 р. за 1 місяць (вартість ліжко-місця ) становила 3
тис. 650,21 грн., харчодень 29 грн.44. Харчування у відділенні 4-х разове: сніданок, обід, полуденок та
вечеря.

Соціально-медичними послугами в 2014 році скористалися 907 пенсіонерів.
Протягом 2014 року надано 16 608 послуг, здійснювались виїзди спеціалістів відділення по мікрорайонах
міста (11 виїздів).
Відділенням соціально-побутової адаптації надано 9081 послугу громадянам з частковим порушення
рухової активності та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації. У 2014 році обслужені 1260
осіб.
Успішно при терцентрі діє «Університет третього віку». На сьогоднішній день працює літературно мистецький факультет - 38 слухачів та факультет комп’ютерних технологій - 15 слухачів. До співпраці
залучаються небайдужі люди в нашому місті, всі лекції проводяться на волонтерських засадах, особливо
допомагають лікарі, юристи, педагоги в проведенні навчального процесу.

У територіальному центрі функціонує Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації, який
створений з метою надання громадянам послуг з прокату технічних та інших засобів реабілітації. Пункт
прокату налічує 97 одиниць технічних засобів реабілітації: ходунки – 12 шт., милиці - 18 шт., палиці - 60 шт.,
інвалідні візки – 7. Протягом 2014 року послугами пункту прокату скористалося 57 осіб.
З місцевого бюджету було виділено кошти в сумі 170,00 грн. для звільнення від сплати інвалідів, які
користуються засобами реабілітації у пункті прокату.
Для розширення сфери надання соціальних послуг територіальними центрами та на виконання Закону
України «Про соціальні послуги», територіальному центрі надається послуга «соціального таксі».
Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Миргорода
Із 2011 року у місті діє Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Пріоритетним напрямком роботи
Центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів м. Миргорода визначено максимальне охоплення соціальною
реабілітацією дітей-інвалідів м. Миргорода, Миргородського, Шишацького, Великобагачанського районів.
Протягом 2014 року у Центрі соціальної реабілітації дітей інвалідів надано реабілітаційні послуги 159
дітям-інвалідам, з них: Миргород - 79 дітей, Шишацький район - 25 дітей, Миргородський район - 36 дітей,
Великобагачанський - 19 дітей.
Із зони тимчасово окупованих територій пройшли реабілітацію 8 дітей, з них: 3 дитини з ДЦП.
Надані реабілітаційні послуги 27 дітям з ДЦП.

Всі реабілітаційні послуги Центру надаються безкоштовно. Зарахування дітей здійснюється впродовж
року за направленням управління праці та соціального захисту м. Миргорода, Миргородського, Шишацького
та Великобагачанського районів, заявами батьків і збору необхідних документів, згідно з Типовим
положенням про реабілітаційні центри.
Штат Центру укомплектований кваліфікованими спеціалістами - 12 штатних одиниць.
У Центрі працюють фахівці: учитель - реабілітолог, асистент учителя - реабілітолога, учитель дефектолог, практичний психолог, фахівець з фізичної реабілітації, лікар педіатр, лікар психотерапевт, які у
своїй роботі використовують сучасні реабілітаційні методики.
У звітному році в Центрі з дітьми з особливими потребами проводилися заняття з впровадженням
новими програмами.
У 2015 році передбачається зміцнення матеріально – технічної бази Центру соціальної реабілітації та
продовження дооблаштування прибудинкової території.
Центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Головним напрямком діяльності Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2014 році була
реалізація державної політики у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
Особлива увага приділялася сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги.
Протягом 2014 року на обліку в центрі перебувало 286 сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, в яких виховується 479 дітей. Під соціальним супроводом центру перебувало 43 сім’ї, в яких
виховується 74 дитини, із них: 6 опікунських сімей, 5 сімей, в яких існує проблема інвалідності, 9
багатодітних сімей.
За звітній період кількість отримувачів індивідуальних соціальних послуг Центру становить – 1427
клієнтів.
На виконання Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді м. Миргорода у 2014 році (міський
бюджет – 10 тисяч грн..) проведено традиційні благодійні та вітальні акції до календарних свят. Згідно
річного плану проводилися групові та масові заходи.

Щорічно на реалізацію Програми організації оплачуваних громадських робіт для учнівської та
студентської молоді в період літніх канікул виділяється із міського бюджету 10 тисяч грн. У 2014 році
громадськими роботами охоплено 45 осіб із числа учнівської та молоді, проти 48 осіб у 2013 році. Зниження
кількості залученої молоді пов’язано з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати. На 2015 рік на
реалізацію Програми організації оплачуваних громадських робіт для учнівської та студентської молоді в
період літніх канікул виділено із міського бюджету 20 тисяч грн. Це дасть змогу залучити до громадських
робіт близько 90 осіб.
За підтримки Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці з благодійною організацією "Світло надії"
розпочалася реалізації проекту "Підтримка та допомога внутрішньо-переміщеним особам".

Проект передбачає створення належних умов соціальної інтеграції переміщених осіб у територіальній
громаді через забезпечення комплексною соціальною, медичною, юридичною та психологічною допомогою.
Завдяки злагодженій роботі всіх причетних до даної проблеми служб міста розпочалася активна допомога
цим людям. Координація дій волонтерів та міської влади сприяє адаптації переселенців. Завдяки співпраці з
благодійною організацією "Світло надії" з 12 грудня 2015 року у місті працюють 2 кейс-менеджери, що
надають соціальну допомогу і підтримку вимушено переміщеним особам з тимчасово окупованих територій
України, які фактично проживають в м. Миргород, та здійснюють інформативний супровід переміщених
осіб.
Від управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), надійшла гуманітарна допомога,
що дасть змогу підтримати 1075 вимушено переміщених осіб.
Служба у справах дітей
Здійснення соціального захисту прав та інтересів дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, покладено на службу дітей.
На первинному обліку служби перебуває 34 дитини (6 дітей-сиріт та 28 дітей, позбавлених батьківського
піклування), а також 2 дітей, які проживають у 2 –х сім'ях, що перебувають у складних життєвих обставинах.
З дітьми та батьками систематично проводяться індивідуальні профілактичні бесіди та роз’яснювальна
робота з метою посилення відповідальності за вихованням і навчанням дітей.

Пріоритетною формою на території міста в 2014 році залишалося влаштування дітей під опіку та
оформлення піклування. У 2014 році 3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані
під опіку. Більшість статусних дітей охоплена сімейними формами виховання (85,3% або 29 дітей). П’ятеро
дітей, на жаль, потребують влаштування до сімейних форм виховання. У 2014 році 1 дитина, позбавлена
батьківського піклування, яка перебувала на первинного обліку служби була усиновлена громадянами
України. Службою у справах дітей підготовлено та направлено до суду 3 позовні заяви про позбавлення
батьків батьківських прав.
Значна робота проводилась по захисту прав дітей-сиріт та дітей-позбавлених батьківського піклування,
які переїхали до нашого міста з тимчасово окупованих територій та територій проведення АТО. З такими
дітьми та їх опікунами проведена інформаційна та консультативна робота, діти відвідують навчальні заклади,
запрошуються на усі заходи, які проводяться в місті.

На території міста функціонують 5 прийомних сімей, в яких проживають 6 дітей. Службою у справах
дітей спільно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводиться робота щодо пошуку
кандидатів у прийомні батьки. На початок 2015 року на облік взято одну родину кандидатів в прийомні
батьки. Триває пошук та підбір дітей в дану родину.
Але, не дивлячись на це, проблемним залишається питання відсутності в місті Дитячого будинку
сімейного типу.
Найбільш ефективними заходами попередження дитячої бездоглядності, профілактики негативних
проявів у дитячому середовищі є проведення профілактичних рейдів, інспектування сімей і проведення
профілактичної роботи з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах. За звітний період
здійснено близько 146 інспектувань, складено відповідні акти обстеження соціально-побутових умов
проживання неповнолітніх дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Дієвою ланкою профілактичної роботи серед підлітків є проведення лекцій в навчальних закладах міста.
9. ГУМАНІТАРНА СФЕРА
На утримання закладів освіти у 2014 році з міського бюджету було виділено 44213,554 тис. грн. Видатки
порівняно з 2013 роком зменшились на 811,261 тис. грн.
Значна частина асигнувань міського бюджету 2014 р. була спрямована на заходи з енергозбереження
освітянських установ. Так, завершено розпочаті у 2013 році роботи з підвищення енергоефективності
будівель гімназії ім. Т. Г. Шевченка та НВК «Гелікон». У результаті проведених заходів у зазначених
закладах було замінено вікна та вхідні двері на металопластикові, замінено лампи на енергозберігаючі,
улаштовано тепловідбивні екрани за радіаторами системи опалення та встановлено індивідуальні теплові
пункти на загальну суму 1187,5 тис. грн. Продовжується реалізація проекту реновації ДНЗ № 5 «Сонечко».
Протягом 2014 року в дитячому садку було улаштовано шатровий дах та встановлено сонячні колектори для
підігріву води для виробничих потреб на суму 319,7 тис. грн. Проведено капітальний ремонт мереж опалення
у ЗОШ № 3та НВК « Гелікон». У ЗОШ № 9 виконано заміну 28 вікон на металопластикові. Відремонтовано
частину покрівлі у НВК «Гелікон», ДНЗ № 11 «Теремок»,приміщенні ЦЕВ. Завершено капітальний ремонт
усієї покрівлі ДНЗ № 2 «Оленка». Виконано капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ .

Протягом 2014 року тривала робота з реалізації проекту будівництва спортивного майданчика на
території ЗОШ № 1.
Також серед важливих робіт хотілося б відзначити капітальний ремонт асфальтно-бетонного покриття у
ЗОШ № 3 та ДНЗ № 12 «Світлячок», капітальний ремонт приміщення пральні ДНЗ № 2 «Оленка»,
улаштування відливів у ДНЗ № 12 «Світлячок».

У цілому в 2014 році у навчальних закладах міста було виконано об’єм робіт за кошти з міського
бюджету на загальну суму понад 3,3 млн. грн.
Створення належного навчально-предметного та розвивального середовища в освітніх закладах
неможливе без залучення батьківських та спонсорських коштів. Прикладом може слугувати облаштування
«містечка безпеки» для учнів початкової школи ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. Панаса Мирного, обладнання кабінету
здоров’я ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 імені Івана Андрійовича Зубковського та проведення ремонту актової зали у ДНЗ
№ 2 «Оленка». До початку нового 2014-2015 навчального року проведено поточні ремонти всіх навчальних
аудиторій.
Перелік робіт по капітальному
ремонту в закладах освіти міста у 2014 році
№
п/п
1
2
3
4

5

Назва навчального закладу

Найменування робіт

Миргородська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. Панаса
Мирного
Миргородська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 3
Миргородська гімназія
ім. Т. Г. Шевченка
Миргородська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. Івана
Андрійовича Зубковського
Миргородський НВК (дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітній
навчальний заклад) «Гелікон»

Виготовлення проектно-кошторисної
документації на реконструкцію
покрівлі
Ремонт мереж опалення та асфальтнобетонного покриття

6

Дошкільний навчальний заклад
№ 2 «Оленка»

7

Дошкільний навчальний заклад № 11
«Теремок»

8

Дошкільний навчальний заклад
№ 12 «Світлячок»

9

Центр естетичного виховання

10

Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

11

Дитяча юнацько-спортивна школа

Виконано робіт
на суму
тис. грн.
18,4
110,1

Ремонт приміщення

3,1

Заміна частини віконних блоків на
металопластикові, ремонт системи
водопостачання та класної кімнати

212,2

Ремонт частини покрівлі та мереж
опалення

266,4

Ремонт покрівлі, приміщення пральні
та виготовлення проектно-кошторисної
документації на капітальний ремонт
групи «Сонечко»
Ремонт частини покрівлі, системи
опалення та виготовлення проектнокошторисної документації на
капітальний ремонт системи
водопостачання
Ремонт асфальтно-бетонного покриття
та влаштування відливів
Загальнобудівельні та оздоблювальні
роботи

578,3

109,7

77,9
60,9

Ремонт теплиці

15,8

Ремонт покрівлі та підлоги,
виготовлення проектно-кошторисної
документації на капітальний ремонт
навчально-спортивної бази ДЮСШ
(підтрибунних приміщень стадіону
«Старт») по вул. Гоголя, 175

148,4

Дошкільні навчальні заклади
У нашому місті функціонує 6 дошкільних навчальних закладах та НВК
«Гелікон», в яких виховується 1441 дитина раннього та дошкільного віку. Відсоток охоплення
дошкільною освітою дітей віком від 3 до 7 років складає 89%, старші дошкільники (п’ятирічки)
стовідсотково охоплені різними формами дошкільної освіти. Значна увага 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 для дітей з
вадами зору, 2 для дітей із затримкою психічного розвитку, 1 для дітей із вадами опорно - рухового апарату,
які відвідують 123 дошкільники. Тут здійснюється систематична корекційна, лікувально – реабілітаційна

робота, яку проводять досвідчені вчителі - дефектологи, вчителі - логопеди . На сьогодні є резерв вільних
групових приміщень у ДНЗ № 2, ДНЗ №12, які будуть відкриватися відповідно до потреб населення.

У минулому році всі дошкільні навчальні заклади включилися у Всеукраїнський конкурс на краще
оформлення території дитячого садка «У цьому дворику, як у вінку». Дошкільний навчальний заклад
№11«Теремок» взяв участь у Всеукраїнському конкурсі – захисті сучасної моделі навчального закладу
«Школа сприяння здоров’ю» та став одним із переможців ІІ етапу конкурсу – захисту, нагороджений
грамотою Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Створення в кожному ДНЗ національних
куточків, етнографічних міні – музеїв, «Української світлиці» (ДНЗ №12 «Світлячок») сприяло
патріотичному та національному вихованню малечі.

Активно впроваджувалися в роботу дошкільних навчальних закладів сучасні педагогічні технології,
освітні проекти: «Миргород – наш дім», «Наш світоч - Тарас Шевченко», «Ростемо здорові», «Рідна мова
калинова», «Чарівні фарби і талановиті пальчики», «Я – маленький українець» та ін. Така змістовна
організація життєдіяльності дошкільників забезпечує всебічний, гармонійний розвиток дитини дошкільного
віку.
Загальна середня освіта
У місті функціонує сім загальноосвітніх навчальних закладів, із них три мають у складі старшої школи
профільні класи. З 1 липня 2014 року було реорганізовано загальноосвітній заклад у складі НВК (ДНЗ-ЗНЗ)
«Гелікон » у загальноосвітній заклад І-ІІ ступенів.
Проектна потужність шкіл – 4999 місць. У 2014-2015 навчальному році за парти сіли 3755 учнів, що на
224 школяра більше, ніж минулого навчального року. У загальноосвітніх навчальних закладах міста відкрито
17 груп продовженого дня для 570 учнів.
Для забезпечення рівного доступу дітей з обмеженими можливостями до якісної обов’язкової середньої
освіти у загальноосвітніх навчальних закладах до індивідуальної форми навчання у 2014-2015 навчальному
році залучено18 учнів. У НВК «Гелікон» та ЗОШ І-ІІІ ст. №3 відкрито по одному інклюзивному класу, в яких
навчаються діти з особливими потребами. У НВК «Гелікон» введено посаду асистента педагога.
Всі випускники 9-х класів (340 учнів) продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої
освіти: 192 з них навчаються у 10 класах загальноосвітніх закладів, 109 – вищих навчальних закладах І-ІІ
рівнів акредитації, 39 – у професійно-технічних училищах.
Визначальним є факт, що 99,9 % випускників 11-х класів протягом останніх років вступають до різних
закладів для продовження навчання.
Результатом діяльності шкіл є, перш за все, участь одинадцятикласників у зовнішньому незалежному
оцінюванні навчальних досягнень випускників. Проведений Харківським регіональним центром оцінювання
якості освіти та департаментом освіти і науки Полтавської ОДА ретроспективний аналіз результативності
ЗНО випускників за 2008-2014 роки свідчить що випускники миргородських шкіл з української мови та
літератури, математики, історії України, біології, фізики, хімії знаходяться на першому місці у порівнянні з
показниками ЗНЗ Полтавської області .
Протягом вступної кампанії 2014 року у 4-х пунктах тестування, організованих на базі шкіл №1,5,9,
гімназії, взяли участь 2377 осіб.
Загальноосвітні навчальні заклади стовідсотково підключені до мережі Інтернет.
На жаль, проблемою залишається придбання або переоснащення кабінетів природничо-математичних
дисциплін, що є вимогою часу. Рівень забезпеченості сучасними кабінетами по місту складає лише 6%.
Усі загальноосвітні заклади мають веб-сайти, на яких висвітлюється найактуальніша інформація щодо
роботи школи, забезпечується більш тісний зв’язок із батьками та громадськістю.
Позашкільні навчальні заклади
Контингенти вихованців п’яти позашкільних начальних закладів 2014 – 2015 навчального року
становлять 2140 школярів у 64 гуртках та 7 відділеннях, що складає 57 % від загальної кількості дітей
шкільного віку нашого міста, що є стабільним та кращим показником охоплення дітей позашкільною освітою
в Полтавській області.
3 колективи Центру естетичного виховання носять почесне звання «народний» та один колектив –
«зразковий». У 2014 році розпочала свою роботу дитяча телевізійна студія «Екіпаж». Минулого року
гуртківці ЦЕВ здобули перемоги у 8 міжнародних, 8 всеукраїнських, 14 обласних конкурсах та фестивалях.
Центр естетичного виховання став єдиним позашкільним закладом, який працює в рамках програми «Школа
як осередок розвитку громади». У рамках акції «Миргород за мир та єдність України» спільно з єдиним
координаційним Центром з надання допомоги патріотам Миргородщини, які беруть участь в АТО, ЦЕВом
зібрано 12 тисяч гривень, продукти харчування та теплі речі.
Команда Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за результатами VIII
Всеукраїнського збору команд юних екологів виборола перемогу в номінації «Краща науково-дослідницька
робота з гідробіології». Миргородський ЦЕНТУМ нагороджений дипломом національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі навчальнодослідних ділянок.
Станція юних туристів прагне стовідсоткового охоплення школярів туризмом. У 2014 році загальна
кількість дітей, що взяли участь у заходах закладу, становила більше 3,5 тисяч.
За результатами обласного огляду-конкурсу на кращу постановку спортивної роботи серед ДЮСШ за
попередній навчальний рік Миргородська дитячо-юнацька спортивна школа посіла друге місце серед 20
спортивних шкіл системи освіти Полтавської області. У 2014 році відбулося 72 тільки офіційних змагань

(Чемпіонати, першості, Кубки, Спартакіада області та України). На ці потреби з міського бюджету
використано 50 000 гривень.
Заклади освіти міста повністю забезпечені кваліфікованими кадрами. У навчальних закладах працює
522 педагоги, з низ: 306 – загальноосвітніх навчальних закладах, 125 – у дошкільних, 57 – у позашкільних.
444 педпрацівники мають вищу педагогічну освіту, що складає 85 %. 15 – навчаються заочно у вищих
навчальних закладах для здобуття вищої педагогічної освіти.
На організацію харчування дітей у навчальних закладах міста в 2014 році виділено 2 279 509 грн., що на
226 639 грн. більше, ніж у 2013 році.
У загальноосвітніх навчальних закладах гарячим харчуванням охоплено 100 % учнів 1 – 4 класів та 45 %
учнів 5 – 11 класів.
У дошкільних навчальних закладах вартість харчування у 2014 році збільшено на 10% .
Спорт
Реалізацію державної політики з питань фізичної культури та спорту на території міста проводить
відділ у справах спорту, сім’ї та молоді Миргородської міської ради .
Виконання Міської програми розвитку фізичної культури та спорту в місті на 2012-2016 роки у 2014 році
здійснювалося за такими основними напрямками:
1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота.
2. Дитячий та дитячо-юнацький спорт.
3. Спорт вищих досягнень.
4 Спорт ветеранів.
5. Система кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення
розвитку фізичної культури і спорту в місті.
Всього у сфері фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи за штатом в місті працює 55
осіб, з них: 25 працівників фізичної культури в навчальних закладах міста, 10 штатних тренерів-викладачів з
8 видів спорту. Всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи в місті займається близько 3.5 тисяч чоловік.
Для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері в місті працює
міська громадська організація фізкультурно-спортивного товариства “Україна”. Колективними членами
даного товариства являються 25 організацій міста. У 2014 році за планом проведено Спартакіаду трудових
колективів міста з 11 видів спорту в якій взяли участь11 колективів (467спортсменів). Відділ у справах
спорту, сім’ї та молоді, спільно з Міським центром фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” у 2014
році проводив свою роботу за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення згідно з
затвердженим планом заходів організаційно-методичної та фізкультурно-оздоровчої роботи. Проведено такі
заходи: „Рух заради здоров'я”, міський фестиваль „Тато, мама, я – спортивна сім'я”, спортивно-масові заходи
для дітей у літній канікулярний період „Спорт для всіх – у кожному дворі”, «Ти зможеш, якщо зміг я!»,
Всеукраїнський місячник „Спорт для всіх – спільна турбота”, та інші.

У обласних та всеукраїнських змаганнях «Здорова молодь – здорова нація» команда м. Миргорода, в
складі Олександра Гирмана та Оксани Зав’ялової зайняла перше загальнокомандне місце!
За місцем проживання населення в місті зареєстровано чотири спортивні клуби: СОК «Афродіта», БК
«Свояк», Спортивний клуб «ВАТ «Армапром» і ФК «Миргород». Всього у спортивних клубах міста
займається 259 чоловік.
Розвиток дитячо-юнацького спорту в місті у 2014 році здійснювався дитячо-юнацькою спортивною
школою та самостійними спортивними секціями з боксу, боротьби дзюдо, самбо, кіокушин карате,
таїландського боксу.

У ДЮСШ функціонує сім відділень. Займається 586 учнів. Спортивною гордістю міста є випускники
школи: Ксьонз Павло – гравець ФК «Металіст» Харків, Цибулько Володимир – майстер спорту України,
срібний призер першості Європи серед аматорських команд; Черевко Андрій – гравець національної збірної
України з пляжного футболу, володар Кубку Вірменії; Дубніцкий Дмитро – володар Кубку України з футзалу
серед аматорських команд; Мельченко Владислав – виступав за команди ФК «Шахтар» 2 Донецьк, «Олком»
Мелітополь; Мазніченко Ольга – майстер спорту, гравець національної збірної України, провідний гравець
команди італійської серії А «Поццуолі» м.Наполі; Проскура Сергій, Олексенко Руслан, Северин Сергій –
майстри спорту України, члени національної збірної України з греко-римської боротьби; Мироненко Наталія
– майстер спорту України, чемпіонка Світу у складі національної збірної команди України з шахів, срібний
призер командного чемпіонату Світу у складі національної збірної України. Гідними своїх попередників є і
нинішнє покоління вихованців школи про що свідчать їх спортивні результати лише за останній рік:
Шахи:
Чемпіони області: Яременко Роман, Кривко Олександра, Ставицька Влада, Шелест Олексій
Пауерліфтинг:
Панченко Євгенія – дворазова Чемпіонка України з пауерліфтингу, кандидат до Національної збірної
України.
Греко-римська боротьба:
Чемпіони області: Балко Ігор, Вінніченко Антон.
Баскетбол:
Чемпіони області: команда дівчат 2003 р.н., команда юнаків 1999 р.н, 2000 р.н. 3-є місце Чемпіонату
України ВЮБЛ – команда дівчат 2001 р.н.
Футбол:
Чемпіни області ДЛЮФЛ команда юнаків 1999 – 2000 р.н.

Однією з основних фізкультурно-спортивних баз міста є комунальне підприємство «Стадіон «Старт»
міської дитячо-юнацької спортивної школи, що знаходиться за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя 175, який
більше двадцяти років знаходиться в очікуванні реконструкції. За кошти з міського бюджету виготовлено
необхідну документацію для проведення робіт по реконструкції стадіону. В 2015 році заплановано
проведення ремонтних робіт першої черги, після чого є необхідність вирішувати питання про будівництво в
нашому місті сучасного спортивного залу, в якому буде можливо проводити змагання всеукраїнського та
обласного рівнів.
Основними питаннями для реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту на
території міста у 2015 році залишаються:
- збереження мережі фізкультурно-спортивних закладів міста;
- реконструкція стадіону „Старт”;
- збільшення обсягів фінансування галузі фізичної культури та спорту.
Молодь, діти
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.

Відділом у справах спорту, сім’ї та молоді у 2014 році за рахунок спонсорських коштів проводились
заходи, спрямовані на реалізацію молодіжної та сімейної політики відповідно тематичним та календарним
датам.

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 в м.
Миргороді 25 жінкам Указом Президента України 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 01.01.2015 року в місті зареєстровано 159 багатодітних сімей, в яких проживає 524 дитини.
Видано 197 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 399 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.
Протягом 2014 року відділом отримано 10 путівок до УДЦ «Молода гвардія» та 48 путівок до таборів
оздоровлення та відпочинку Полтавської області та за її межами. За рахунок цих путівок оздоровилось 17
дітей з багатодітних сімей, 2 дитини з малозабезпечених сімей, 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 7 обдарованих дітей, 10 дітей, що стоять на диспансерному обліку та 14 дітей
працівників бюджетної сфери. Всього реалізовано 58 путівок.
Культура
Протягом 2014 року робота відділу культури та туризму була спрямована на піднесення національного
духу, патріотичне виховання миргородців, об'єднання людей у любові до рідної держави і національної
культури. Складна суспільно-політична ситуація в державі сповільнила темп розвитку фестивального руху в
місті. Протягом 2014 року проведено лише 3 із запланованих фестивалів, це - Всеукраїнський телевізійний
фестиваль "Соловейко України", обласний фестиваль дитячої творчості «Миргородський квітограй».
Громадська молодіжна організація "Передвижник" вперше організувала в місті арт-фестиваль вуличного
мистецтва «Просто неба».

У грудні в Миргороді відбувся заключний гала-концерт переможців XXI Міжнародного музичного
фестивалю виконавського мистецтва «Музика – наш спільний дім». Цей захід – початок спільної роботи
відділу культури міста та Харківської середньою спеціалізованою музичною школою-інтернатом. На липень
2015 року запланований новий для міста фестиваль виконавської майстерності «В гостях у Гоголя» та цикл
концертів класичної музики.
У 2014 році ми відмовились від суто розважальних, традиційних для Миргорода літніх заходів,
молодіжних дискотек. Кожної літньої суботи на площі давав концерти наш духовий оркестр, були
влаштовані концерти джазового колективу з міста Черкаси «Cherkasy Jazz Quintet» та військового духового
оркестру Центру військово-музичного мистецтва повітряних сил Збройних Сил України з Вінниці. По дорозі
у зону АТО військові артисти радували миргородців піснею та високопрофесійним виконанням популярних
оркестрових мелодій. Патріотичний концерт центру культури та дозвілля до Дня Перемоги, свято до Дня
молоді та народні гуляння з нагоди свята Івана Купала були влаштовані в центрі міста протягом літа 2014
року. На День державного прапора відбувся патріотичний флешмоб – наша учнівська молодь об‘єднала
собою мапу України; на День Конституції, День незалежності, у День визволення Миргорода та на Покрову,
ми намагались об‘єднати громаду міста в єдиному прагненні миру Україні.

Відділом культури та туризму організовано 6 концертів у військових частинах, дислокованих на
території міста. Проводили свята у мікрорайонах, відкривали дитячі майданчики.

На початку минулого року відсвяткував новосілля народний фотоклуб "Миргород", який працює тепер за
адресою Троїцька, 67. За активною участю керівника фотоклубу Володимира Балацького вийшло друком
цікаве видання - "Ярмарок у Великих Сорочинцях".
Мистецькими заходами відзначили ювілеї творчі колективи. 30-річчя своєї діяльності відзначив
фольклорно-етнографічний ансамбль "Вечорниці» міського будинку культури. 45 років відсвяткував
літературно-меморіальний музей Давида Гурамішвлі. 60-річний ювілей дитячої музичної школи ім.
А.П.Коломійця був відзначений гала-концертом викладачів, учнів та випускників школи. І хоча головне
святкування відбулось у травні, подарунки школа почала приймати з квітня - президент України, голова
Президентського Фонду «Україна» Леонід Данилович Кучма з нагоди 60 – річного ювілею подарував дитячій
музичній школі фортепіано Essex легендарної фірми Steinway.

2014 рік, проголошений роком Тараса Григоровича Шевченка, позначений циклом заходів до 200-річчя
Кобзаря. Протягом 9 місяців організовано 35 заходів, серед яких виставка видань різних років книги
«Кобзар» із колекції краєзнавчого музею; виставки художніх робіт на Шевченківську тематику, як із фондів,
так і новостворених. Участь у них взяли і відомі миргородцям художники, і студенти художньопромислового коледжу, й учні класу образотворчого мистецтва музичної школи. Серед заходів до 200-річчя
Шевченка необхідно відзначити відео-презентацію "Миргородською стежиною Кобзаря", музично-тематичні
години у кожному закладі культури, дитячі ранки, загальноміський конкурс на кращу обкладинку "Кобзаря"
серед гуртківців центру естетичного виховання та учнів образотворчого відділення музичної школи,
обласний бібліотечний проект "Шевченківські читання", конкурси читців, загальноміський мітинг та
літературно-мистецьку годину, краєзнавчу зустріч «Шевченкове слово над Миргородською землею»,
літературно-музичну композицію «Одну сльозу з очей карих – і пан над панами», буктрейлер «Образ жінки в
поетичній і малярській спадщині Т.Г.Шевченка». Викладачі музичної школи у складі зведеного обласного
ансамблю бандуристів взяли участь в обласному святі кобзарського мистецтва «Взяв би я бандуру» на
батьківщині великого кобзаря Федора Кушнерика у Великій Багачці. До 200-річчя Шевченка за власні кошти
авторів вишли друком брошура Людмили Розсохи «Перекази про Тараса Шевченка на Миргородщині» та
книга «Шевченко в серці миргородців», упорядником якої виступила відомий і шанований в місті
краєзнавець Ганна Бабич. Бібліограф бібліотеки для дітей Ніна Макуха видала й презентувала власну книгу
"Велич Кобзаря у бронзі і камені" про пам’ятники Тарасу Шевченку у світі.

Як завжди, велику роботу по залученню миргородців до народної творчості, по збереження українських
традицій та розвитку культури в місті роблять клубні заклади Миргорода.
У мікрорайонах Почапці та Личанка працівники клубних установ проводять свята за народними
звичаями, масові заходи до державних свят та визначних дат у житті громади міста, дитячі ранки та вечори
відпочинку для молоді. Разом з працівниками бібліотек відбуваються лекції, бесіди, літературні вечори та
тематичні години. З початку року Центром культури та дозвілля проведено 22 культурно-масових заходи.
Серед них найбільш яскравими були концерт до Дня святого Валентина, заходи до 8 Березня та Дня матері,
літературно-музичний вечір "Веселий каламбур".
Колектив міського будинку культури провів 16 масових заходів, 97 вечорів відпочинку (дискотек), 20
лекцій та бесід для жителів мікрорайону "Почапці". «Уклін тобі жінко», «Україно, я для тебе на світі живу»,
«Свято зі сльозами на очах» - ці та інші масові заходи МБК отримали схвальні відгуки глядачів протягом
минулого року.

Для популяризації бібліотечних ресурсів міські бібліотеки влаштовують книжкові виставки та тематичні
перегляди літератури, викладають буктрейлери та анонси у соціальних мережах Інтернет. Передовою у
цьому відношенні є бібліотека для дорослих, яка вже має власний веб-сайт та сторінки в "Однокласниках" та
"Фейсбуці". Зараз відбувається комп’ютеризація та підключення до Інтернету бібліотек на Личанці та
Почапцях.
Для залучення читачів бібліотеки проводять масові заходи, використовуючи як традиційні, так і
інноваційні форми роботи. Нова форма роботи "буккроссинг" заохочує миргородців до читання художньої
літератури.
Арсенал форм і засобів масової роботи, яка проводилася у книгозбірнях надзвичайно широкий:
тематичні вечори, творчі зустрічі, презентації книг, круглі столи, літературно-музичні композиції, майстеркласи.
Надзвичайно плідною є співпраця бібліотеки для дорослих з міською телестудією. У цьому році
з'явились цікаві відео-презентації «Миргородські митці про Миргород», до 245-річного ювілею І.П.
Котляревського. На міському телебаченні виходить рубрика «Літературно-мистецька світлиця» з
популяризації книжкового фонду, продовжується проект для дітей «Казка для малечі».
Читальна зала пропонує миргородцям і гостям міста до 40 найменувань періодичних видань - газет і
журналів, які стабільно користуються читацьким попитом.
Працівники міських бібліотек не залишаються осторонь суспільного життя, активно співпрацюють з
громадськими організаціями. Наші бібліотеки передають патріотам у зону АТО художню літературу та
дитячі малюнки.

Характеризуючи роботу музеїв міста у 2014 році, хочу підтвердити наполегливу науково-дослідну,
пошукову, збиральницьку, експозиційну, масову, фондову, науково-методичну та інші форми праці музейних
працівників.
Продовжується робота по формуванню іменної картотеки діячів Миргородщини, укладанню
бібліографічних каталогів з історії Миргородщини.
У 2014 р. Миргородський краєзнавчий музей провів 39 тематичних масових заходів. Серед них, зокрема,
творчі зустрічі з миргородськими художниками та поетами; виступи на радіо та по телебаченню; тематичні
заходи, присвячені 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка: масовий захід «Миргород у творчості
Т.Г.Шевченка»; презентація видання Л.О.Розсохи «Перекази про Шевченка на Миргородщині»; виступи на
радіо та телебаченні з нагоди 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка; День відкритих дверей з нагоди
Міжнародного дня музеїв та Дня знань; тематичні години «70 років операції «Френтік», «Новорічні традиції
українського народу»; «Володимир Самійленко і Миргородщина»; участь у загальноміських тематичних
масових заходах до Дня Перемоги, Дня незалежності та Дня Конституції України; цикл телепередач «З
історії миргородських вулиць»; конкурс «Мій «Кобзар» на кращу обкладинку до «Кобзаря» серед гуртківців
образотворчих студій міста; тематична година до Дня визволення Миргородщини від німецько-фашистських
загарбників та ін.
У 2014 р. науковими працівниками музею було прочитано 27 лекцій, якими було охоплено близько 500
осіб. Науково-методична та видавнича робота музею у 2014 р. була спрямована на підвищення рівня
науково-дослідної роботи, подачі наукових консультацій різним категоріям населення, систематичній
публікації результатів досліджень наукових тем. За цей час в місцевій та регіональній пресі, інших засобах
масової інформації з’явилось більше 20 наукових публікацій, в т.ч. з маловідомих та невідомих тем з історії
Миргородщини.
Видано книгу Л.Розсохи «Миргородські історичні етюди» та брошуру «Перекази про Шевченка на
Миргородщині» та підготовлено до видання «Миргородські кобзарі і бандуристи». Протягом поточного року
постійно
наповнювався
новими
матеріалами
сайт
Миргородського
краєзнавчого
музею
http://www.museum.mirgorod-ua.com.

Не менш плідною була й робота літературно-меморіального музею Давида Гурамішвілі. За звітний
період проведено 118 екскурсій. Музей відвідало 5010 осіб, проведено 72 масових заходи. Серед них художні
виставки, виставки майстрів ужиткового мистецтва, літературні, літературно-театральні, літературно-музичні
вечори, презентації книг, зустрічі з мистецькими особистостями міста.
Продовжується проект «Музей – для дітей», який пропонує школярам тематичні години, квести «В
гостях у Грузії».
За звітний період працівниками музею було впроваджено нову форму роботи - телеміст з Грузією.
Підготовлений текст аудіо екскурсії по музею англійською мовою.
Під час літніх канікул кожний четвер місяця був днем для безкоштовного відвідування та
обслуговування організованих груп учнів та школярів міста та району.

Залишається сталим контингент учнів дитячої музичної школи. Це 360 учнів, із яких: 300 – учні
музичних відділів, 60 - учні класу образотворчого мистецтва. З вересня до лав школярів школи приєднались
учні зі сходу нашої країни.
Як і кожного року, творчою, натхненною була робота мистецького закладу. Концерти, фестивалі,
конкурси, участь у яких беруть не тільки учні, а й вчителі. У 2013-2014 навчальному році вони взяли участь у
4 міжнародних, 6 Всеукраїнських, 3 регіональних, 1 відкритому, 9 обласних, 1 міському конкурсах та
отримали 80 відзнак різного рівня.

Туризм
Незмінною залишилась у місті мережа туристичної інфраструктури: 4 готелі, 8 санаторіїв, 85
підприємств ресторанного господарства.
Туристичні маршрути, екскурсії і тури пропонують філія ПРАТ “Полтаватурист” Миргородське бюро
подорожей та екскурсій, туристична компанія «МИР-ТУР», ТОВ «Курорт", туристична фірма "Гоголь-тур".
У 2014 році до 18 збільшилась кількість туристичних маршрутів, що їх пропонують миргородські туристичні
оператори та турагенти. І це тільки подорожі визначними місцями України. Найбільш популярним в нашому
місті є оздоровчий туризм, який з року в рік демонструє збільшення кількості відпочиваючих.
Наш курорт добре відомий у світі. Але після визнання його на міжнародному рівні кращим курортом
світу, він став візитівкою не просто Миргорода, а України в оздоровчій та туристичній галузі. Це
надзвичайно велике досягнення додає роботи всім. Адже місто, заклади культури, туристична
інфраструктура повинні відповідати високим стандартам курорту. На часі активізація роботи щодо
виготовлення та розповсюдження рекламно-презентаційної продукції про місто, підвищення рівня
інформаційно-рекламної діяльності.
5 жовтня проведені перші відкриті міські туристичні змагання з водного туризму. Триває туристична
акція «Прапор міста Миргорода на вершинах світу». У 2014 році миргородські туристи підняли державний
прапор та прапор міста на горі Казбек (5033м) – однієї з найвищих вершин Кавказу.

Другий рік продовжується міжнародна програма за народною ініціативою «Стежками українськогрузинської дружби». Результатом цьогорічної поїздки у Грузію стало підписання Партнерської угоди про
співпрацю між музеями Лесі Українки у місті Сурамі (Грузія) та музеєм Давида Гурамішвілі (м.Миргород).
Цьогоріч, як і кожного року, музей Давида Гурамішвілі приймав делегації з Грузії, делегації грузинської
діаспори в Україні, інших іноземних туристів.
Багато завдань стоїть перед нами у сфері збереження культурної спадщини, робота у даному напрямку
гальмується відсутністю коштів на виготовлення паспортів об’єктів культурної спадщини. На часі внесення
на розгляд міської ради довгострокової Програми паспортизації об'єктів культурної спадщини.
9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Миргород - завжди відкритий для гостей. Підтвердження тому – тисячі гостей не тільки з України, але й
більш ніж 30 країн світу. Звичайно, більшість гостей 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), Горна Оряховиця (Болгарія). У 2014 році на карті співробітництва
з’явилося два нових міста – Новоград-Волинський (Україна) та Єкабпілс (Латвія).
У планах 2015 року встановлення дипломатичних зв’язків із містами із Грузії, Словаччини та міст
України.
ПІСЛЯМОВА
Підсумовуючи вище сказане, зазначаю, що за всім цим - наполеглива, кропітка робота усіх і кожного,
небайдужого до завтрашнього дня Миргорода! Четвертий рік роботи міської ради 6 скликання добігає кінця і
розпочинається період звітів. Зазначу, що більшість миргородських обранців працюють принципово і
наполегливо. Хочу налаштувати депутатський корпус на продуктивність і патріотизм у прийнятті рішень, а
виконавчу владу на чітку роботу. Миргород і миргородці розраховують на нашу самовідданість, адже
попереду дуже багато невідкладної роботи.
Вагому підтримку та допомогу у вирішенні нагальних питань міста надають члени виконавчого комітету,
які, часто надають благодійну допомогу на розвиток міста, особисто беруть участь у проведенні суботників
та масових заходів, показуючи власним прикладом турботу про громаду та любов до свого міста.
Я дякую всім службовцям, працівникам відділів і управлінь міської ради, які пліч-о-пліч професійно і
наполегливо працюють для благополуччя і сталого розвитку Миргорода.
Ради мікрорайонів, голови вуличних та будинкових комітетів зарекомендували себе, як надійні партнери
у вирішенні важливих питань життєдіяльності міста. Надіюсь на плідну співпрацю і з новою Громадською
радою при виконавчому комітеті міської ради. Ваша думка, шановні члени Громадської ради, є
авторитетною, і веде до ухвалення правильних рішень.
Наші досягнення - це результат спільної праці. Звісно, кожен із нас бачить по - своєму розвиток міста.
Важко задовольнити потреби всіх громадян. 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. Над вирішенням цих питань, а також тих, що виникатимуть
упродовж року, ми працюватимемо упродовж 2015 року. Я переконаний, разом ми зможемо зробити наше
місто комфортнішим, а життя - кращим.

