
З в і т 

міського голови 

про роботу міської ради 

та її виконавчих органів 

за 2021 рік 

 

1. Робота міської ради та її виконавчого комітету.  

2. Самоорганізація населення, комунікація з громадськістю.  

3. Фінансова та бюджетна політика. 

4. Стратегічні напрямки розвитку громади.  

5. Муніципальний менеджмент, проєктна діяльність. 

6. Розвиток системи охорони здоров’я.  

7. Соціальний захист і соціальне забезпечення. 

8. Комфортна громада (ЖКГ, капітальне будівництво, благоустрій). 

9. Гуманітарна сфера. 

10. Молодіжна політика, фізична культура. 

11. Культура та мистецтво. 
  



Шановні жителі громади! 

Позаду ще один рік нашої з Вами спільної роботи в умовах реформи місцевого самоврядування та 

впровадження принципів децентралізації. Наприкінці 2020 року відбулися Місцеві вибори до Миргородської 

міської територіальної громади, утвореної відповідно до перспективного плану формування територій громад 

Полтавської області. До міської території приєдналися населені пункти 11 сільських рад.  

Роботу ТГ можна відзначити як конструктивну й послідовну, оскільки всупереч непростій соціально - 

економічній ситуації, викликаній фінансово - економічними змінами АТО та ООС, ми намагаємося зберігати 

стабільність та ухвалювати виважені рішення. 

Спільними зусиллями нам вдалось реалізувати чимало із поставлених завдань і досягнути позитивних 

результатів саме завдяки конструктивній роботі депутатського корпусу, керівників установ, підприємств та 

організацій, підприємців, а також активності мешканців громади. 

Аналізуючи підсумки роботи міської ради у звітному 2021 році щодо реалізації поставлених планів і 

розроблених програм, можу зробити висновок, що перед депутатським корпусом цього року стояли важливі 

завдання, які необхідно було вирішити у вкрай короткі терміни. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року № 721-р “Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Полтавської області”, відповідно 

до адміністративно-територіальної реформи, визначено територію новоствореної Миргородської міської 

територіальної громади з адміністративним центром у місті Миргород, до якого приєдналися 11 сільських 

рад. У зв'язку із впровадженням адміністративно-територіальної реформи до складу Миргородської міської 

територіальної громади входить 37 населених пунктів, в тому числі: 1 місто Миргород, що є 

адміністративним центром, та 36 сіл. 18 листопада 2020 року відбулася установча сесія новообраної 

Миргородської міської ради.  

 

 
 

Вся діяльність міської ради будувалась та будується планово. Нині депутатський корпус територіальної 

громади представлений 34 депутатами, які активно відстоюють інтереси громади . У 2021 році 

забезпечувалася стабільна та продуктивна діяльність шести постійних комісій Миргородської міської ради за 

напрямками роботи і відповідно до повноважень.  

 

Усі питання були попередньо детально опрацьовані на засіданнях постійних комісій, що дозволило у 

конструктивному руслі працювати безпосередньо на пленарних засіданнях та приймати відповідні рішення. 

Проєкти рішень, які виносили структурні підрозділи та депутати міської ради на розгляд сесії, були 

спрямовані на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні, посилення позитивних 

тенденцій в усіх сферах життєдіяльності міста, здійснення модернізації інфраструктури, додаткове 

фінансування галузей міського господарства, корегування планових показників, створення сприятливих умов 



для розвитку і самоорганізації молоді, реформування галузі охорони здоров'я, проведення комплексу заходів 

підтримки незахищених верств населення, допомогу учасникам АТО/ООС. 

 

Всього за звітний період відбулося 12 сесійних засідань (в минулому 11). Міська рада за 2021 рік 

прийняла 542 рішення (в минулому 316). Усі засідання сесій міської ради, постійних депутатських комісій та 

погоджувальні ради проводилися відкрито. Гласність засідань сесій забезпечувалась шляхом надання 

можливості проведення у залі фото-, відео-, звукозапису, а також їх онлайн-трансляції в мережі Інтернет. 

Архів відеозаписів оперативно публікувався на Youtube каналі міської ради.  

 

 
 

За рік опрацьовано та оприлюднено 100 відеозаписів засідань. Результати поіменного голосування 

оприлюднювалися на офіційному вебсайті міської ради в день голосування.  

На сайті міської ради оприлюднювалися розпорядження про скликання сесії, оголошення про проведення 

засідань постійних комісій, проєкти рішень, протоколи постійних депутатських комісій, рекомендацій та 

погоджувальних рад керівників депутатських фракцій політичних партій міської ради. Таким чином 

забезпечувалась доступність, прозорість і відкритість роботи ради. 

 

 



 

Аналізуючи роботу виконавчого комітету за 2021 рік, хочу відзначити, що за звітний період було 

забезпечено належне виконання власних та делегованих повноважень, відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», якісну та своєчасну підготовку матеріалів для засідань виконавчого 

комітету. У оновленому складі виконавчого комітету працюють 25 членів, які представляють інтереси 

жителів міста та сіл. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, що проходили один 

раз на місяць. В результаті розгляду питань річного плану виконкому на 2021 рік прийнято 26 рішень. 

Виконавчим комітетом розглядалися і поточні питання, результатом чого є прийняття 442 рішень. Поза 

плановими засіданнями виконавчим комітетом у робочому порядку прийнято 87 рішень. Всього на 

засіданнях виконкому прийнято 555 рішень. 

 

 
 

 
 



 
 

За програмою інформування громади про діяльність органів самоврядування та висвітлення життя 

громади через ЗМІ у 2021 році всебічно висвітлювалася робота міської ради, її виконавчого комітету та 

депутатського корпусу. Було забезпечено оперативне висвітлення перебігу чергових та позачергових засідань 

міської ради, постійне інформування населення про використання бюджетних коштів та про хід реалізації 

програм прийнятих миргородською міською радою.  

Найоперативнішим джерелом інформування населення про роботу органів місцевого самоврядування 

залишається офіційний вебсайт міської ради та її сторінка у соціальній мережі. Для оперативності донесення 

інформації до громадян було створено Вайбер та Телеграм-канали. Запуск «Миргород FM» (частота 96,9 

МГц) допоміг розв'язати питання своєчасного та повноцінного інформування громадськості і підвищити 

рівень поінформованості населення про важливі питання місцевого розвитку. 

Миргородська міська територіальна громада поділена на 4 округи, в яких координацію роботи органів 

самоорганізації населення із владними структурами покладено на 14–х інспекторів сектору по роботі з 

органами самоорганізації населення, які без перебільшення, стали прямими комунікаторами між владою та 

населенням, помічниками у вирішенні нагальних питань сьогодення Миргородської міської територіальної 

громади. 

 

 



 

За 2021 рік інспекторами проведено роботу з обрання голів вуличних та будинкових комітетів. Всього 

обрано 353 голів, з них 173 голів будинкових комітетів та 180 голів вуличних комітетів, які на добровільних 

засадах представляють разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці в міській раді та її виконавчих 

органах, і є вагомою і авторитетною силою в системі місцевого самоврядування, значущою ланкою в житті 

громади.  

 

 
 

Відповідно до Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення Миргородської міської 

територіальної громади, з метою налагодження двостороннього зв'язку та тісної співпраці із владою, 

вдосконалення роботи 4-х округів, із міського бюджету у 2021 році було виділено 287 000 грн., які було 

використано: на проведення Днів села, на привітання голів вуличних та будинкових комітетів до дня 

місцевого самоврядування; для святкування новорічних ранків. 

 

 
 



Бюджет Миргородської міської територіальної громади за 2021 рік 

 

У 2021 році, без врахування офіційних трансфертів, при запланованих надходженнях – 344 537,3 тис. 

грн., бюджет отримав – 359 729,7 тис. грн., план перевиконано на 15 192,4 тис. грн., виконання становить 

104,4 відсотків.  

 

 
 

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

територіальної громади по доходах, надійшло 341 576,8 тис. грн., при плані – 332 046,0 тис. грн., виконання 

становить 102,9 відсотка, план перевиконано на 9 530,8 тис. грн.  

 

 
 

Найбільші суми по загальному фонду бюджет громади протягом 2021 року отримав з наступних джерел 

надходжень по:  

- податку на доходи фізичних осіб – 188 615,3 тис. грн., або 55,2 %; 

- земельному податку – 53 577,4 тис. грн., або 15,7 %; 

- єдиному податку – 45 703,9 тис. грн., або 13,4 %; 

 - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 23 544,5 тис. грн., або 6,9 %; 

- акцизному податку – 21 580,7 тис. грн., або 6,3 % . 
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Найбільшу питому вагу в доходах бюджету громади займає податок на доходи фізичних осіб – 55,2 

відсотка. За 2021 рік цього податку надійшло – 188 615,3 тис. грн., що більше плану на 6 876,6 тис. грн., або 

виконано на 103,8 відсотка.  

За звітний період по земельному податку надійшло – 53 577,4 тис. грн. при уточненому плані – 53 000,0 

тис. грн., планові показники перевиконані на 577,4 тис. грн. Виконання склало 101,1 відсоток.  

Надходження єдиного податку за січень-грудень 2021 року становить 45 703,9 тис. грн., виконання – 

102,0 відсотка., план перевиконано на 885,1 тис.грн. 

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за звітний період надійшло 23 544,5 тис. 

грн., це більше проти плану на 501,4 тис. грн., або 2,2 відсотка. 

Акцизного податку за цей період при плані 21 364,1 тис.грн надійшло 21580,7 тис.грн. Перевиконання 

склало 1,0 відсоток або 216,6 тис.грн. 

До спеціального фонду, без офіційних трансфертів, протягом 2021 року надійшло – 18 152,9 тис. грн., що 

більше плану на 5 661,6 тис. грн. або 45,3 відсотка. Найбільші суми по спеціальному фонду бюджет громади 

отримав: від власних надходжень бюджетних установ (найбільше від грантових коштів) – 13 496,4 тис. грн., 

від надходжень до бюджету розвитку – 3 825,0 тис. грн. та від надходження коштів до цільового фонду 

міської ради – 515,1 тис. грн.  

 

 
 

За звітний період 2021 року до бюджету розвитку надійшло – 3 825,0 тис. грн., а саме: кошти від продажу 

земельних ділянок та прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення – 2 986,6 тис. грн. та 

кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 838,4 тис. грн.  
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Видаткова частина бюджету Миргородської міської територіальної громади за 2021 рік виконана в сумі 

577 318,0 тис. грн., що становить 93,6 відсотка до уточненого річного плану. 

Видатки загального фонду за 2021 рік склали 412 005,0 тис. грн. або 97,2 відсотка до плану з 

урахуванням змін, видатки спеціального фонду за 2021 рік – 165 313,0 тис. грн., тобто 95,0 відсотка до 

уточненого плану відповідного періоду. 

За 2021 рік у бюджеті міської територіальної громади 71,4 відсотка становили видатки загального фонду, 

а 28,6 відсотка – спеціального фонду. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 2021 рік направлено 281 831,2 тис. грн., на харчування 

та медикаменти спрямовано 11 757,4 тис. грн., видатки на оплату за спожиті енергоносії склали 25 387,3 тис. 

грн. 

На капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку з бюджету громади спрямовано 88 790,7 тис. 

грн. Дані кошти були використані на: 

- будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів бюджетної сфери та інших об’єктів – 43 

234,9 тис. грн., у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету: на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій на капітальний ремонт інфекційного відділення КНП 

“Миргородська лікарня інтенсивного лікування” – 336,0 тис. грн.; на реалізацію проектів в рамках НКПВУ – 

21 459,0 тис. грн., а саме: на реконструкцію старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв – 10 512,2 тис. грн., 

на реконструкцію центру естетичного виховання – 10 946,8 тис. грн.; іншої субвенції з обласного бюджету за 

рахунок коштів Фонду розвитку територій області на реалізацію об’єктів: “Реконструкція старої будівлі 

школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області”- 7 993,5 тис. грн. і 

“Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл.” – 

418, 9 тис. грн. 

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

автомобільних доріг – 19 344,1 тис. грн.; 

- капітальний ремонт житлового фонду, поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам 

громади, придбання основних засобів та інші видатки – 18 402,1 тис. грн., в тому числі: за рахунок субвенцій 

з державного бюджету на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної 

сфери для закупівлі медичного обладнання для КНП “Миргородської лікарні інтенсивного лікування” – 

9 990,0 тис. грн., на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 264,0 тис. грн., субвенції з 

обласного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 680,9 тис. грн.; 

- субвенції обласному бюджету – 6 118,1 тис. грн., у тому числі: на виконання робіт по реконструкції 

частини головного лікувального корпусу під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги КНП 

“Миргородська центральна районна лікарня” – 2 500,0 тис. грн., на співфінансування інвестиційного проекту 

“Будівництво басейну розташованого за адресою вул. Гоголя, 175 в м. Миргород Полтавської області” – 720,0 

тис. грн., на придбання шкільних автобусів – 1 840,3 тис. грн., на забезпечення співфінансування 

Регіональної програми “Дітям Полтавщини – якісне харчування” - 115,5 тис. грн., на придбання 

мультифункціональних спортивних майданчиків – 144,0 тис. грн., на придбання ноутбуків для 

загальноосвітніх навчальних закладів – 798,3 тис. грн.; 

- благоустрій громади – 1 691,5 тис. грн. 

 

 



 

У звітному періоді були спрямовані кошти як співфінансування обласному бюджету на експлуатаційне 

утримання дороги Миргород-Хорол (О1715376) на ділянці від знаку Миргород до перехрестя з вул. 

Петрівською - 2 499,5 тис. грн., та на придбання контейнерів для твердих побутових відходів – 1 196,2 тис. 

грн. 

На утримання закладів освіти за 2021 рік направлено 233 742,9 тис. грн., або 40,5 відсотка загальної суми 

видатків, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету використано 94 698,4 тис. грн. 

Видатки соціального захисту та соціального забезпечення складають у бюджеті громади 4,4 відсотка всіх 

видатків. За 2021 рік використано 25 202,9 тис. грн. Видатки спрямовані на програми соціального захисту та 

соціального забезпечення, утримання центру соціальних служб та на проведення заходів, територіальному 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центру комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю. 

Видатки на житлово–комунальне господарство становлять 14,1% видатків бюджету. За 2021 рік на ЖКГ 

спрямовано 81 247,0 тис. грн., в тому числі 44 535,0 тис. грн. субвенція з обласного бюджету на погашення 

заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України “Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 

підприємств централізованого водопостачання і водовідведення” за рахунок субвенції з державного бюджету, 

яка була спрямована КП “Миргородтеплоенерго”. 

 Видатки на поточний та капітальний ремонт і реконструкцію автомобільних доріг та тротуарів 

становлять 25 214,9 тис. грн., що займають 4,4 відсотка у структурі видатків бюджету громади за вказаний 

період. 

На утримання закладів культури та проведення заходів у 2021 році спрямовано 25 316,1 тис. грн., що 

складає 4,4 відсотка всіх видатків. 

На галузь “Охорона здоров’я” у звітному періоді освоєно 50 086,6 тис. грн. На фінансову підтримку 

закладів охорони здоров’я спрямовано 46 962,2 тис. грн., в тому числі: КНП “Миргородський міський центр 

первинної медико - санітарної допомоги” - 16 410,3 тис. грн., КНП “Миргородська лікарня інтенсивного 

лікування” – 30 551,9 тис. грн. 

За рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету використано 3 124,4 тис. грн. грн. 

на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином. 

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1,2 відсотка в загальній структурі видатків, або 6 779,4 тис. 

грн. З бюджету громади виділяються кошти на дитячо-юнацьку спортивну школу, на проведення заходів по 

фізичній культурі і спорту та фінансову підтримку центру здоров’я “Спорт для всіх”.  

 

 
 



Робота відділу "Центр надання адміністративних послуг"  

 

Відділ "Центр надання адміністративних послуг" виконавчого комітету Миргородської міської ради 

надає 237 адміністративних послуг, з них 167, які надаються відділами та управліннями міської ради, 70 

адміністративних послуг, які надаються відділами РДА та органами виконавчої влади, затверджених 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг".  

 

 
 

За 2021 рік до ЦНАПу звернулося понад 55 тис. громадян, було прийнято 31 506 заяв на отримання 

адміністративних послуг. 

Протягом 2021 року до виконавчого комітету Миргородської міської ради надійшло 1516 звернень 

громадян. У порівнянні із 2020 роком - 1017 звернень (із них 55 усних).  

В умовах створення Миргородської міської територіальної громади збільшились не тільки територіальні 

межі громади, а й кількість населення, яке теж потребує отримання якісних адміністративних послуг, 

особливої уваги потребують люди похилого віку. Було прийняте рішення про розміщення віддалених робочих 

місць (ВРМ) адміністраторів в приміщеннях колишніх сільських рад. Збільшено штат ЦНАПу на 9 

адміністраторів, які проводять прийом по 13 населених пунктах. Адміністраторами на віддалених робочих 

місцях надається переважна більшість адміністративних послуг, крім тих послуг, які потребують 

встановлення додаткового технічного обладнання певної специфікації. В процесі роботи виникло питання 

вчинення нотаріальних дій. Рішенням виконавчого комітету було уповноважено посадових осіб органу 

місцевого самоврядування адміністраторів відділу ЦНАП на вчинення нотаріальних дій у обсязі, 

передбаченому п.п. 1 - 5 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про нотаріат", а саме : 

1) вжиття заходів щодо охорони спадкового майна; 

2) посвідчення заповітів (крім секретних); 

3) видачу дублікатів посвідчених ними документів; 

4) засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них; 

5) засвідчення справжності підпису на документах. 

 



 
 

Перелік адміністративних послуг відповідно до змін в законодавстві та вимог сучасності постійно 

збільшується. Так, на сесії міської ради прийнято рішення, відповідно якого до переліку послуг, які 

надаються ЦНАПом в 2021 році додались всі соціальні послуги. Згідно зі змінами, внесеними постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 №1035 до деяких постанов Кабінету Міністрів України, які 

регламентують порядок надання державних соціальних гарантій, визначено, що у територіальній громаді 

заяви з необхідними документами для призначення усіх видів державних допомог приймаються через ЦНАП 

та передаються відповідним органам соціального захисту населення. З 1 березня 2021 року заяви з 

необхідними документами приймаються лише з формуванням електронної справи за допомогою 

Програмного комплексу "Соціальна громада".  

 

 



 

У Миргородському ЦНАПі успішно реалізована комплексна послуга "єМалятко" (батьки 

новонароджених за однією заявою отримують до дев'яти державних послуг). Дві з них є базовими 

(обов'язковими), шість – надаються на вибір батьків. Протягом 2021 року послугою скористалися 11 сімей та 

кількість отриманих в сумі послуг склала 54. 

Також в ЦНАПі реалізована комплексна послуга ID-14. За однією заявкою підліткам, які вперше 

отримують паспорт громадянина України, одночасно присвоюється ідентифікаційний номер. До відома, в 

Центрі ще з 2016 року встановлено обладнання для оформлення та видачі біометричних закордонних 

паспортів громадянам України та паспортів громадян України у вигляді ІD-картки.  

У травні 2021 року за результатами конкурсної комісії з відбору об’єктів, фінансування яких 

здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету, Миргород став одним з переможців та отримав 264 

тис. грн. на закупівлю обладнання для видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів.  

Після підписання Узгодженого рішення з Головним сервісним центром МВС в ЦНАПі додатково можна 

отримати 4 адміністративні послуги: 

1. обмін посвідчення водія (без складення іспитів); 

2. видача нового посвідчення водія замість втраченого або викраденого; 

3. державна реєстрація нового транспортного засобу (без огляду); 

4. перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із зміною найменування та адреси юридичних осіб, 

прізвища, імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, 

установлення газобалонного обладнання. 

Кошти за отримання вище вказаних адміністративних послуг надходять в місцевий бюджет. 

У ЦНАПі також впроваджено шеринг документів. Шеринг – це новітній спосіб надання копій цифрових 

документів. Він збільшив ефективність роботи ЦНАПу і скоротив час на обробку та перевірку документів 

заявників. Зараз шерити можна закордонні паспорти, ID-паспорти та ідентифікаційний номер. 

 

 
 

А ще у ЦНАПі працівники не лише надають відвідувачам муніципальні та державні послуги, а й 

допомагають згенерувати COVID-сертифікат через застосунок Дія, інформаційно допомагають в отриманні 

1000 грн єПідтримки. В умовах карантину з дотриманням санітарно-епідеміологічних обмежень ЦНАП 

продовжував працювати. Мешканці Миргорода та Миргородського району, а в окремих випадках і 

Полтавської області, не були обмежені в отриманні адміністративних послуг. 

 

Робота відділу реєстрації за 2021 рік 

Станом на 1 грудня 2021 року до відділу надійшло та опрацьовано 4404 заяви про державну реєстрацію 

права власності, інших речових прав, обтяжень. 



Проведено 3796 реєстраційних дій з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців та 15253 реєстраційних дій з питань реєстрації місця проживання громадян. 

Отримано коштів адміністративного збору: 

- за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно – 518 363 грн; 

- за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 152 620 грн; 

Також отримано 11 264,60 гривень сплати за проведення державної реєстрації за скороченими термінами. 

- за реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання громадян – 51 932 грн. 

Всього надійшло коштів адміністративного збору – 734 180 грн. 

Державна реєстрація юридичних осіб здійснюється за принципом екстериторіальності в межах 

Полтавської області, фізичних осіб-підприємців – в межах України. 

Державна реєстрація прав на нерухоме майно проводиться в межах Полтавської області.  

 

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання громадян здійснюється в межах Миргородської міської 

територіальної громади. 

 

Робота відділу моніторингу місцевих податків і зборів 
 Відділ моніторингу місцевих податків і зборів здійснює свою діяльність з вересня 2021 року. Основними 

завданнями відділу моніторингу місцевих податків і зборів та з питань зайнятості Миргородської міської 

ради є в т.ч.: 

- проведення комплексу заходів з метою визначення додаткових джерел надходжень по місцевим 

податкам і зборам та розширенню бази оподаткування; 

- розробка та реалізація заходів щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення, контроль за 

їх виконанням. 

За результатами проведеного моніторингу надходжень податку на нерухоме майно в розрізі власників та 

наявної інформації в Державних реєстрах було встановлено наявність значної кількості об'єктів, за які не 

сплачується податок, а відповідно бюджет громади недоотримує кошти. Між власниками виникає нерівність 

через вибіркове оподаткування. Тому відділом розпочато суцільну інвентаризацію нерухомого майна на 

території громади за наявною інформацією з усіх офіційних джерел. Станом на 01.01.2022 року було 

виявлено 3213 об'єктів нерухомого майна, які не оподатковувалися, в тому числі: 

- житлова нерухомість (квартири, будинки) – 1475 об'єктів 

- нежитлові будівлі – 1748 об'єктів. 

В загальній кількості – майно підприємств та організацій, що не перераховують податок, а це 21 будівля 

загальною площею 50 тис. кв.м.  

Вся інформація передана до контролюючого органу для нарахування податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. Додатковий резерв надходжень до місцевого бюджету складе більше 7 

млн.грн. при повному відпрацюванні інформації податковою службою.  

На сьогодні ми вже бачимо перші результати такої роботи. Первинні річні бюджетні призначення по 

податку на нерухоме майно перевиконані. Додаткові надходження склали 4,0 млн. грн. В 2022 році робота в 

даному напрямку буде продовжена. 

Важливим питанням є забезпечення соціальних гарантій жителів громади, які працюють на 

підприємствах, у ФОП або здійснюють діяльність, яка підпадає під підприємницьку. В громаді створена 

робоча група з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Робочою групою проведено 16 

рейдів, спостережено 150 суб’єктів господарської діяльності, виявлено 16 найманих працівників, які 

працювали без оформлення трудових відносин та 19 фізичних осіб, які здійснювали підприємницьку 

діяльність без державної реєстрації. За результатом проведеної роботи легалізовано працю 24 працівників 

(заключено 9 – трудових договорів та зареєстровано 15 суб'єктів господарювання). На адресу Управління 

Держпраці у Полтавській області направлено 16 звернень щодо ініціювання здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) по встановлених фактах та 5 звернень до ДПС у Полтавській області для вжиття заходів 

в межах компетенції. 

 

Робота відділу економіки та туризму 

Миргородська ТГ відповідно до «Всеукраїнського рейтингу інституційної спроможності та сталого 

розвитку громад» станом на 01.07.2021 увійшла у п'ятірку малих та середніх громад України (до 150 тис. 

мешканців). Рейтинг враховує 40 критерійних показників та відображає інвестиційну привабливість громад.  

З метою сприяння сталому та інклюзивному місцевому економічному розвитку та створенню робочих 

місць у співпраці з місцевим бізнесом, громадянським суспільством та іншими зацікавленими сторонами, 

Миргородська міська територіальна громада приєдналась до ініціативи «Мери за економічне зростання», що 

фінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй 



(ПРООН) в країнах Східного партнерства, в тому числі в Україні, та буде реалізована протягом 2021-2024 

років. 

Нині, коли вся країна перебуває в умовах адміністративно-територіальної реформи, особливо важливим є 

питання формування спроможної Миргородської міської територіальної громади. До складу Миргородської 

міської територіальної громади увійшло 37 населених пунктів, тому числі: місто Миргород, що є 

адміністративним центром, та 36 сіл. Площа територіальної громади становить 631,1 км². 

Чисельність наявного населення громади станом на 01.01.2021 року становило 49595 осіб (в т.ч. міське 

населення - 38447, сільське - 11148).  

 

 
 

Населення дитячого віку - 15,7%, працездатне населення - 46,8%, населення пенсійного віку - 37,5%.  

Протягом року проводилась робота по розробці Плану реалізації стратегічних напрямків економічного та 

соціального розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 – 2024 роки. За результатами 

вивчення в 2021 році наявних проблем новоствореної громади та формування переліку першочергових для 

вирішення завдань, був розроблений План реалізації стратегічних напрямків економічного та соціального 

розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021-2024 роки в новій редакції (затверджений 

рішенням сесії міської ради), що стане другим етапом реалізації Стратегії сталого розвитку Миргородського 

субрегіону до 2028 року. Було зібрано та проаналізовано проєктні ідеї за напрямами розвитку, стратегічними 

цілями для формування Плану. На найближчі 4 роки передбачено реалізацію 88 проєктів, з них 39 подано 

нових проєктів. Загальний обсяг фінансування проєктів на 2022 рік становить 288 587 тис.грн. План заходів з 

реалізації Стратегії забезпечуватиметься фінансовими ресурсами в межах реальних можливостей місцевого 

бюджету громади та додаткових ресурсів через Державний фонд регіонального розвитку та інші державні 

цільові фонди. Також передбачене фінансування проєктів шляхом залучення коштів з інших альтернативних 

джерел (суб'єктів господарювання, грантових та позикових коштів інших проєктів міжнародної технічної 

допомоги та ін.). 

 

Промисловість 

Висвітлення промислового потенціалу Миргородських підприємств у промо- пропозиціях для 

вітчизняних та іноземних інвесторів, виставкових заходах, економічних форумах та висвітлення на 

офіційному сайті міської ради інформації щодо роботи галузі та привабливості особливостей регіону з метою 

залучення вливань капіталу з боку потенційних інвесторів – стало одним із пріоритетних напрямків 

діяльності. 

Структурна спеціалізація промислового виробництва продукції за видами діяльності виглядає наступним 

чином: 

 харчова та переробна промисловість – 82,5 %; 

 машинобудування – 7,7%; 

 виробництво та розподілення газу та води - 4,1 %; 

 виробництво пластмасових виробів – 3,2 %; 

 деревообробна промисловість - 2,5 %.  
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Проблемними питаннями промислової галузі на сьогодні є недостатність капітальних вкладень для 

розвитку виробничих потужностей підприємств та високий рівень конкуренції на нових ринках збуту. 

На території громади здійснюють сільськогосподарську діяльність 56 суб'єктів господарювання.  

У структурі продукції сільського господарства, за її видами, 92,7% -продукція рослинництва та 7,3% - 

продукція тваринництва. 

Посівні площі сільськогосподарських культур на території громади розподіляються наступним чином:  

 культури зернові та зернобобові - 57,56 %; 

 культури технічні - 37,43 %; 

 картопля, культури овочеві та баштанні продовольчі - 0,60 %; 

 культури кормові - 4,41%. 
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Експорт 

У 2021 році представникам бізнесу, що виробляють продукцію та бажають експортувати її на зовнішні 

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

продукції експортерів Полтавщини 2021". Зазначений Каталог сформовано українською та англійською 

мовами, буде поширено через закордонні та вітчизняні дипломатичні установи, міжнародні бізнес-

організації, торгові палати, офіційні Інтернет-ресурси органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

соціальні мережі. 

Інформація про експортний потенціал до даного Каталогу була подана такими суб'єктами 

господарювання, як: ПрАТ «АРМАПРОМ» (машинобудування); ТОВ «Кварк» (харчова промисловість); 

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (харчова промисловість); ДП «Миргородське лісове 

господарство» (деревообробна промисловість). 

Крім того, постійно проводиться інформування зацікавлених суб'єктів господарювання щодо експортних 

можливостей, промо- та навчальних заходів, що надає Державна установа "Офіс з просування реформ". З 

метою сприяння виходу суб'єктів господарювання на іноземні ринки збуту товарів, робіт та послуг, 

проводилося їх інформування щодо можливостей підготовки Експортних планів підприємств та пропозицій 

Експортного консалтингу (консультування щодо наявних зацікавлених закордонних імпортерів). 

 

Регуляторна політика 

Для забезпечення виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" була створена робоча група з питань перегляду регуляторних актів та проведення 

дерегуляції на місцевому рівні. Із 78 діючих на території Миргородської міської територіальної громади 

регуляторних актів і рішень, які можуть мати вплив на діяльність суб'єктів господарювання, за результатами 

засідань прийнято рішення про скасування 15 регуляторних актів, як таких, що суперечать діючому 

законодавству або втратили свою актуальність. Визначений перелік рішень, які увійдуть до плану 

регуляторної діяльності на 2022 рік. Регуляторні акти, які підлягають внесенню змін, затверджені "Планом 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік". 

 

Туризм 

Для організації раціонального використання та популяризації туристично-рекреаційних ресурсів 

місцевості, що дозволить проінформувати та підвищити інтерес до об'єктів туристичної сфери громади з боку 

зовнішніх туристів та згуртувати населення в єдиному рухові до розвитку регіону, була розроблена 

Маркетингова стратегія Миргородської міської територіальної громади та затверджена Програма реалізації 

туристичного маркетингу Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Серед основних 

заходів, які заплановані в рамках реалізації даної Програми, є: 

- створення туристичного порталу на сайті громади; 

- доповнення віртуального туру (електронної туристичної карти) громади; 

- створення логотипу громади та розробка бренд-буку; 

- встановлення інтерактивних кіосків та стаціонарних інформаційних стендів; 

- розробка "філософії" та започаткування асоціації (школи) гостинності; 

- виготовлення промоційної продукції; 

- участь в туристичних виставках та туристичних організаціях. 

 

Санаторно-курортна галузь 

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

яких найбільше постраждала у 2021 році від впливу карантинних заходів, у зв'язку з обмеженням поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19. Щодо показників діяльності санаторно-курортної галузі, то за 2021 рік 

обсяги реалізації санаторно-курортних послуг лікувально-оздоровчими закладами на території громади 

становили 153152,3 тис. грн., в тому числі: 

• ПрАТ “Миргородкурорт”- 72,65 %;  

• Медичний реабілітаційний центр МВС України “Миргород”- 5,90 %;  

• Спеціалізований Миргородський санаторій “Слава”- 0,56 %;  

• Структурний підрозділ "Санаторій ім. М.Гоголя" АТ “Укрзалізниця” регіональної філії "Південна 

залізниця" - 20,89 %. 

 



 
 

Кількість відпочивальників в санаторно-курортних закладах у 2021 орієнтовно становить 21288 осіб:  

• ПрАТ “Миргородкурорт” – 59,03 %;  

• Медичний реабілітаційний центр МВС України “Миргород” – 13,07 %;  

• Спеціалізований Миргородський санаторій “Слава”– 12,87 %;  

• Структурний підрозділ "Санаторій ім.М.Гоголя" АТ “Укрзалізниця” регіональної філії "Південна 

залізниця" - 15,03 %. 

 

 
 

Тарифи 

Здійснюється аналітична робота по перевірці даних та економічному обґрунтуванні достовірності 

розрахунку тарифів, що подаються на затвердження виконавчому комітету підприємствами, що належать до 

комунальної власності Миргородської міської територіальної громади. 

Протягом року проводилась активна робота по розробці програми цифрового розвитку Миргородської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки, в якій визначено основні аспекти цифровізації, 

фінансового забезпечення. За минулий рік проведено значну роботу з цифровізації різних сфер 

життєдіяльності громади, міської ради та її структурних підрозділів.  

З метою інформаційно – комунікаційної підтримки підприємців та населення громади на сайті міської 

ради створено віртуальну карту тимчасових споруд та локацій для проведення виносної торгівлі, а також 

онлайн – журнал договорів надання елементів благоустрою, які розміщені на сайті міської ради в розділі 

Smart City. У цьому розділі зібрано нові сервіси та послуги для мешканців громади та гостей. У структурних 
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підрозділах міської ради (ЦНАП, УСЗН) та комунальних підприємствах громади впроваджено послугу Е-

паспорта.  

 

 
 

Для побудови оптоволоконних ліній в сільській місцевості було подано заявку на розподіл Державної 

субвенції. По даному напряму в селі Ярмаки підключено два соціальні заклади до мережі Інтернет на високій 

швидкості з безкоштовним користуванням послугою протягом року. Загалом у всіх села є доступ до 

Інтернету.  

Щоквартально перевіряються та аналізуються фінансові плани, квартальні та річні звіти про виконання 

фінансових планів 7 підприємств, що належать до комунальної власності Миргородської МТГ. Вищевказані 

плани та звіти розглядаються та погоджуються комісією з питань контролю за фінансово-господарською 

діяльністю підприємств, що належать до комунальної власності Миргородської МТГ. Здійснюється 

аналітична робота по перевірці даних та економічному обґрунтуванню достовірності розрахунку тарифів, що 

подаються на затвердження виконавчому комітету підприємствами, що надають комунальні послуги на 

території Миргородської міської територіальної громади.  

З метою дотримання умов відповідності вимогам законодавства регуляторних актів, прийнятих в 

попередні роки, та сприяння розвитку бізнесу шляхом проведення дерегуляції, організовано та проведено 

структурними підрозділами повну інвентаризацію діючих регуляторних актів і рішень, які мають вплив на 

діяльність суб`єктів господарювання. 

Розпочато суцільну інвентаризацію нерухомого майна на території громади за наявною інформацією з 

усіх офіційних джерел. Було виявлено 3213 об'єктів нерухомого майна, за які не надходив податок. А це 

додатковий резерв надходжень до місцевого бюджету - більше 7 млн. грн.  

За програмою "Безпечне місто" були встановлені додаткові камери, проведена заміна старих камер на 

нові і відремонтовано мережеві лінії. 

 

 



 

Розвиток будівництва 

Протягом 2021 року, незважаючи на пандемію, органи виконавчої влади в місті активно сприяли 

розвитку будівництва. 

Управлінням архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю видано: 

- 79 будівельних паспорти забудови присадибних земельних ділянок, а це означає, що 79 мешканці міста 

покращать свої житлово-побутові умови; 

- 26 містобудівних умов та обмежень на проектування об'єктів будівництва, із них: 3 на об’єкти 

комунального призначення, 2 на будівництво гаражів, 7 на об’єкти житла (з них 2 на багатоквартирне 

будівництво), 14 на об’єкти будівництва суб’єктів бізнесу (з них на будівництво та реконструкцію власних 

магазинів – 7, на реконструкцію виробничих будівель і споруд – 6, на нове будівництво мийки для 

автомобілів– 1). 

 

Класифікація об’єктів будівництва у 2021році 

 
 

Діджиталізація у сфері містобудування 

На сьогодні виконавчими органами в Єдиній державній електронної системи у сфері будівництва 

реєструються: будівельні паспорти, містобудівні умови та обмеження на проєктування об’єктів, 

повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, декларації про готовність об’єктів до 

експлуатації, накази з присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна. Заяви 

на отримання цих послуг мешканці мають змогу подати, як через ЦНАП так і на порталі ДІЯ, що значно 

покращило якість цих послуг. За 2021 рік 62 документи надійшло на реєстрацію органу держархбудконтролю 

у електронному вигляді. 
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Протягом року органом державного архітектурно-будівельного контролю зареєстровано 122 повідомлень 

про початок виконання будівельних робіт та зміну даних до них; 215 декларацій про готовність до 

експлуатації об’єкта, з них 120 декларації про готовність до експлуатації об’єктів по будівельній амністії; 24 

документи повернуто на доопрацювання. 

 

Просторове планування та безбар’єрність 

Одинадцятою сесією Миргородської міської ради восьмого скликання від 29.10.2021р. прийняте рішення 

№412 "Про розроблення, внесення змін та оновлення містобудівної документації Миргородської міської 

територіальної громади", яким передбачено розробку Комплексного плану просторового розвитку всієї 

території Миргородської міської територіальної громади. Комплексний план просторового розвитку 

територіальної громади забезпечить сталість соціального та економічного розвитку, закріпить бачення 

майбутнього просторового розвитку. 

На території Миргородської міської територіальної громади у 2021 році проведено моніторинг та оцінка 

ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. Всього обстежено 152 

об'єкти, з них адміністративних будівель та приміщень органу місцевого самоврядування і його структурних 

підрозділів – 15, закладів охорони здоров’я – 19, закладів освіти – 24, виборчих дільниць – 34, інших об'єктів 

- 60.  

Всі об'єкти мають пандус або вільний доступ, але основними проблемами залишаються доступні та 

обладнані туалети, засоби орієнтування та інформування.  

На забезпечення безбар’рного середовища: 

- під час реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород 

передбачено 1 465,27 тис.грн., на 31.12.2021р. освоєно - 754,87 тис.грн. 

- під час реконструкції центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м.Миргород – 

передбачено - 164,16 тис.грн 

Під час виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту тротуарів в місті забезпечуються 

вимоги доступності, лише за 2021 рік під час ремонту тротуарів на вулицях Гоголя, Ведмедівка, Данила 

Апостола покладено тактильної плитки та понижень тротуарів площею 40,9 м2 на суму 20,7 тис.грн. 

 

 



 

Основні показники земельних ресурсів нашої громади на по початок 2021р.: 

всього земель громади 63 121, 3 га, в т.ч. 

 землі сільськогосподарського призначення – 53 215, 4 га, 

 забудовані землі – 1 812,8 га, з них землі житлової забудови – 666,2 га, 

 землі промисловості – 1 783,6 га, 

 землі водного фонду – 3 579,9 га, 

 землі лісового фонду – 2 729,6 га, 

 з усіх земель заповідні землі – 1261,5 га. 

 

Структура земель сільськогосподарського призначення: 

 рілля – 41 939,8 га, 

 багаторічні насадження – 1 493,5 га, 

 сіножаті – 3 931,5 га, 

 пасовища –4 028,0 га, 

 госп. двори, польові шляхи, полезахисні смуги – 1822,6 га. 

 

Станом на 01.01.2022 року обліковується 1239 договорів оренди земельних ділянок комунальної 

власності, в т.ч.: 

 576 – укладені з юридичними особами; 

 663 – укладені з фізичними особами. 

 

Окрім цього обліковуються: 

 44 – договори врегулювання правовідносин; 

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

 

У 2021 році до бюджету міста в рахунок оплати за використання земель комунальної власності надійшло 

41 249 513,26 грн., в тому числі від сплати юридичними особами за оренду земельних ділянок комунальної 

власності – 28 814 340,14 грн., від фізичних осіб – 11 683 571,15 грн., за користування земельними ділянками 

на підставі договорів врегулювання правовідносин – 403 595,28 грн., договорів сервітутного (обмеженого) 

використання по вбудованих приміщеннях – 348 006,69 грн. 

Протягом 2021 року за результатами земельних торгів було продано чотири земельні ділянки. До 

місцевого бюджету від продажу земельних ділянок надійшло 2 941 541,88 грн., що більше на 2 570 000 грн. 

2021 рік для органів місцевого самоврядування став знаковим в частині можливості розпорядження 

землями поза межами населених пунктів, відтепер громади мають вплив на усі землі на своїй території. З 

одного боку – це збільшені можливості для наповнення міського бюджету і розвитку території громади, але 

це також і велика відповідальність, багато що залежить від якісного управління та прийняття виважених 

рішень ради. Саме цьому, а також з метою раціонального використання земельних ресурсів та забезпечення 

показників міського бюджету, міською радою на засідання 6 сесії 8 скликання 12.03.2021 року прийнято 

рішення, згідно з яким земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, не 

надані у власність та користування, зараховується до Переліку земельних ділянок продаж та набуття права 

оренди яких здійснюється шляхом проведення торгів. Протягом року підготовлено 14 лотів - земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення для проведення земельних торгів з продажу прав оренди на ці 

ділянки. Наразі в електронній торговій системі Прозорро Продажі розміщено 8 оголошень про проведення 

земельних торгів щодо продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення в 

межах громади. 

 

Задля ефективного використання земель комунальної власності та забезпечення надходжень до міського 

бюджету від використання земель здійснювалась претензійна та позовна робота з питань використання 

земель, в тому числі стосовно укладення договорів оренди земельних ділянок та нарахування безпідставно 

збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної власності без правовстановлюючих 

документів. В результаті цього до бюджету міста за рік надійшло безпідставно збережених коштів на 

загальну суму 442 475,79 грн.  

 

Робота архівного відділу  



У архівному відділі зберігається 9832 одиниць зберігання документів Національного архівного фонду (32 

фонди ) та 19092 одиниці зберігання документів з кадрових питань (з особового складу) ліквідованих 

установ, підприємств, організацій , що діяли на території новоствореної Миргородської громади (225 фондів). 

 У 2021 році на постійне зберігання надійшло 517 одиниць зберігання Національного архівного фонду та 

на довготривале зберігання в підрозділ "Трудовий архів" надійшло 9716 одиниць зберігання із кадрових 

питань (з особового складу).  

 Протягом року до відділу надійшло 852 запити, (з них: тематичних – 42 , майнових – 107, соціально–

правового характеру – 738). На особистому прийомі начальником відділу було прийнято – 60 запитів. 

У 2021 році 12 користувачам за 12 відвідувань надано для ознайомлення у читальному залі відділу 64 

одиниці зберігання Національного архівного фонду. У підрозділі "Трудовий архів" спеціалістам Пенсійного 

фонду України для перевірки достовірності архівних довідок надано 492 справи. 

Відділом надано 150 консультацій щодо складання номенклатур справ, описів справ, актів, інших питань 

архівної справи і діловодства працівникам діловодних, експертних та архівних служб юридичних осіб, 

громадянам. З них у відділі – 100, в установах – 10 та за телефоном – 40. 

 

Робота відділу персоналу та з питань мобілізаційної роботи і цивільного захисту 

Протягом 2021 року відділ персоналу забезпечував реалізацію кадрової політики міського голови, 

здійснював роботу з кадрами та контроль за дотриманням вимог Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” та інших законодавчих актів з питань кадрової політики, організації режимно-

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

За вказаний період виконано: 

 

З питань кадрової роботи  

- підготовлені проекти рішень міської ради по реорганізації структури, загальній чисельності апарату 

міської ради та її виконавчих органів; 

- підготовлено і реалізовано 351 розпоряджень по кадрах та 504 розпоряджень про відпустки;  

- проводилась робота по організації підвищення кваліфікації посадових осіб;  

- проведена щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого  

 самоврядування покладених на них обов’язків і завдань; 

- підготовлено і проведено 2 конкурси на заміщення вакантних посад в органах місцевого 

самоврядування;  

- організована перевірка в рамках Закону України "Про очищення влади"; 

- укладено 17 трудових договорів;  

- поновлені контракти з керівниками комунальних підприємств; 

- сформовані і уточнені особові справи посадових осіб міської ради, в т.ч. і самостійних відділів і 

управлінь;  

- проведена робота по наданню відпусток працівникам;  

- своєчасно оформлялись трудові книжки;  

- щоквартально подавалась статистична звітність;  

- проводилась робота по присвоєнню рангів та встановленню надбавок за вислугу років; 

- проведена робота по організації ведення військового обліку та бронювання військовозобов'язаних. 

 

З питань мобілізаційної роботи  

- розроблений мобілізаційний план міської ради в повному обсязі;  

- розроблений мобілізаційний план з праці і кадрів; 

- проведена перевірка підприємств, до яких доведені мобілізаційні завдання; 

- відпрацьовані документи нормованого забезпечення населення, укладені контракти на виконання 

мобілізаційних завдань; 

- підготовлена і відправлена звітність по моб. питаннях; 

- розроблено розпорядження міського голови "Про забезпечення виконання заходів проведення 

мобілізації людських і транспортних ресурсів на території м. Миргорода у 2020 році"; 

- розроблена програма підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2022 рік. 

 

З питань режимно-секретної роботи 

- організовано таємне діловодство відповідно до нового Порядку – 2013 р.; 

- проводилась робота по перегляду ступенів секретності документів;  

- організовано дотримання установленого порядку поводження з матеріальними носіями  

 секретної інформації, своєчасного і правильного засекречування, зміни грифа секретності;  



 або розсекречування матеріальних носіїв інформації; 

- підготовлена і відправлена звітність з питань охорони державної таємниці; 

- оформлені допуски на працівників відповідно до Номенклатури;  

 - проведена роз'яснювальна робота з метою запобігання порушення законодавства у сфері охорони 

державної таємниці особами, яким надано допуск до державної таємниці, у тому числі у зв'язку з їх виїздом 

за межі України у службові відрядження та в особистих справах; 

- здійснено заходи щодо забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва. 

 

З питань запобігання та виявлення корупції 

- проведена роз’яснювальна робота серед посадових осіб місцевого самоврядування, посадових осіб 

юридичних осіб публічного права Миргородської міської ради з питань дотримання окремих положень 

Законів України «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення»; 

- забезпечено якісний добір і розстановку кадрів на посадах в органах міської ради, їх об’єктивної 

атестації, щорічної оцінки виконання покладених на них обов’язків, а також вжиття заходів щодо 

запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів; 

- організовано проведення перевірки в рамках Закону України "Про очищення влади".  

  

Про стан цивільного захисту міста Миргорода 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року № 11 «Про затвердження 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту» розпорядженням міського голови від 

09.04.2013 року № 60-р «Про Миргородську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту» створено міську ланку підсистеми ЄДС і затверджено її Положення. 

У поточному році міською комісією з питань ТЕБ та НС проведено 29 засідань із них 23 позапланових. 

На засіданнях міської комісії ТЕБ та НС порушувались питання щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та небезпечних подій (у тому числі пожеж) у побуті, про підготовку до купального сезону 2021 року 

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

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

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території громади в зв'язку із значним 

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

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

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

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

План основних заходів цивільного захисту міста на 2021 рік затверджений рішенням виконавчого 

комітету від 27.01.2021 № 39 "Про План основних заходів цивільного захисту Миргородської міської 

територіальної громади на 2021 рік". Заплановані заходи в основному виконані, але в зв'язку з карантинними 

обмеженнями деякі заходи залишились не реалізованими. 

Розпорядженням міського голови від 13.12.2021 року № 168-в створено оперативний штаб з 

попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими погодними 

умовами осінньо-зимового періоду 2021/2022 року на території міської територіальної громади. Затверджено 

склад штабу та Положення про його діяльність. 

План цивільного захисту міста на особливий період розроблений згідно з вимогами та рекомендаціями. 

Стан підготовки об’єктів систем життєзабезпечення, аварійно-технічних та інших формувань до роботи в 

складних погодних умовах осінньо-зимового періоду 2021/2022 років розглядався на засіданні виконавчого 

комітету міської ради та на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС. 

Відповідно до ст. 25 Кодексу цивільного захисту України для забезпечення заходів реагування на НС в 

Миргородській міській територіальній громаді розпорядженням міського голови від 18.02.19 року № 21-в 

«Про спеціалізовані служби цивільного захисту Миргородської міської ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту» створено 9 спеціалізованих служб цивільного захисту.  

 

Створення, збереження та раціональне використання матеріальних ресурсів готовність органів 

управління до дій в умовах надзвичайних ситуацій 

Сектором цивільного захисту розроблена «Комплексна програма розвитку цивільного захисту 

Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», яка затверджена рішенням тринадцятої 

сесії міської ради восьмого скликання Миргородської міської ради від 10.12.2021 № 503. На фінансування 

даної Програми передбачено видатки з бюджету в у сумі 1752,0 тис. грн.  

 



Організація захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, надання невідкладної психологічної, 

медичної та іншої допомоги 

У Миргородській міській територіальній громаді реалізовано вимоги інженерно-технічних заходів у 

сфері цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ) в генеральному плані населеного пункту до якого включено відповідний 

розділ. Організовано облік фонду захисних споруд громади, розбіжностей з відповідним обліком в області 

немає.  

У Миргородській міській територіальній громаді на обліку знаходиться 50 захисних споруд цивільного 

захисту (протирадіаційних укриттів), з яких 28 обмежено готові та 22 не готові до прийому осіб, що 

укриваються. Всі захисні споруди, які визнані не готовими до прийому осіб, не мають обладнання 

життєзабезпечення, забудовані власниками квартир житлового будинку. Їх відновлення недоцільне і 

економічно неможливе (за рахунок бюджету громади). Документи на зняття їх з обліку підготовлені і 

направленні до Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації. 

 

Стан радіаційного та хімічного захисту 

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

Розпорядженням міського голови від 16.01.2018 № 11-в створено відповідну розрахункову аналітичну 

групу у складі 7 осіб. З особовим складом групи щоквартально проводяться заняття, члени групи 

ознайомлені з своїми функціональними обов’язками.  

У громаді створено 2 пости радіаційного і хімічного спостереження та  

1 об'єкт мережі спостереження та лабораторного контролю, які укомплектовані відповідними спеціалістами. 

Радіаційне та хімічне спостереження охоплює 100 % зони відповідальності. На території громади об’єкти 

радіаційної і хімічної небезпеки відсутні. 

 

Стан евакуаційних заходів 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку 

проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», розпорядженням 

міського голови від 12.03.2021 № 42-в затверджено Положення про міську комісію з питань евакуації та 

затверджено її склад. Комісією з питань евакуації розроблено План евакуації населення Миргородської 

міської територіальної громади. В наявності затверджені в установленому порядку функціональні обов’язки 

комісії та угоди на автотранспортне забезпечення евакуаційних заходів.  

 

Робота відділу ведення Державного реєстру виборців 
У 2021 році відділом проводилося щомісячне оновлення баз даних виборців за допомогою 

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

За період з січня 2021 р. по грудень 2021 р. працівниками відділу ведення Державного реєстру виборців 

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

 

Динаміку змін у реєстрі у порівнянні з 2020 р. можна побачити на діаграмі. 

 



 

Протягом 2021 року відділом ДРВ проводилась робота щодо впорядкування реєстру виборчих дільниць, 

які діють на постійній основі: опис меж виборчих дільниць, чисельність виборців на виборчих дільницях. 

На виконання вимоги Служби Розпорядника Реєстру протягом 2021 року працівниками відділу ведення 

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

кваліфікованого ведення Реєстру, успішно проводились періодичні тестування та періодичні поновлення 

Інформації. 

 

Робота відділу підприємництва, торгівлі та агропромислового комплексу 

 

Розвиток підприємництва 
У громаді станом на 01.01.2022 року кількість облікованих фізичних осіб– підприємців становить 2030 та 

170 юридичних осіб. У період з 01.01.2021- 01.01.2022 р. зареєстровано 186 фізичних осіб-підприємців, 

припинили свою підприємницьку діяльність 162 фізичних осіб-підприємців та 13 юридичних осіб. Причина 

припинення діяльності – власне рішення, але зважаючи на ситуацію, склалася в країні у зв'язку з поширенням 

коронавірусу COVID-19, головною причиною закриття діяльності можна вважати зменшення доходів бізнесу 

у зв’язку з пандемією та спричиненими нею наслідками. 

Переважний напрямок в підприємницькій діяльності громади займає торговельно-посередницька 

діяльність та діяльність у сфері послуг. 

У рамках виконання Комплексної програми розвитку малого підприємництва у місті Миргороді на 2021–

2025 роки продовжує працювати Фонд підтримки підприємництва для надання фінансово-кредитної 

допомоги малому бізнесу. За період з 2004 року по 2021 рік 21 представник малого бізнесу міста отримали 

фінансову підтримку на загальну суму 550,0 тис. грн. 

Нагальні питання суб’єктів господарювання розглядаються і вирішуються на засіданнях Координаційної 

ради з питань розвитку підприємництва. 

Протягом звітного періоду проведено 3 засідання Координаційної ради. 

 

Сфера обігу товарів і послуг 

Станом на 1 січня 2022 року мережа роздрібної торгівлі налічує: 

467 стаціонарних магазинів, 135 підприємств дрібнороздрібної мережі; 38 підприємств ресторанного 

господарства, 218 підприємств сфери послуг, 27 аптек та аптечних пунктів, 8 ветаптек, 6 магазинів “Оптика”, 

16 автозаправних станцій.  

Протягом звітного періоду відкрито нових об'єктів торгівлі:  

3 підприємства роздрібної торгівлі: 

 магазин "Продукти", вул. Шишацька, 165Б 

 магазин "Бережок", вул. Гоголя, 122Б 

 магазин "Базилік, вул. Київська, 11Б 

1 підприємство ресторанного господарства: 

 кафе, вул. Гоголя, 177 

Завдяки відкриттю нових об’єктів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг створено 

58 робочих місць. З метою задоволення попиту населення на сезонну продукцію та організації торгівлі 

сільськогосподарською продукцією за зниженими цінами прийнято розпорядження міського голови від 17 

серпня 2021 року № 118-в "Про участь виробників сільськогосподарської продукції у виїзній торгівлі під час 

проведення ярмарку "вихідного дня" в районі вул. Гоголя, 70А. Відповідно виділено додаткові торговельні 

місця для реалізації овочів, фруктів, баштанових культур від сільськогосподарських виробників та 

фермерських господарств. 

 



 
 

Участь в проєктах 

Проєкт Миргорода та Новоград-Волинського "Стале партнерство задля підвищення стійкості 

підприємців до наслідків пандемії" виборов перемогу у конкурсі та отримав фінансування. Партнерами 

проєкту стали: Миргородська міська рада, Новоград-Волинська міська рада, ГО "Зміни можливі" (Миргород), 

ГО "Звягельчани" (Новоград-Волинський), Регіональний Фонд підтримки підприємництва по Полтавській 

області. У рамках заходу реалізовано низку навчальних семінарів. 

 



 
 

У рамках іншої програми, а саме Проєкту ПРОМІС, створені та працюють:  

"Центр підтримки та розвитку бізнесу " - від Громадської організації "Зміни можливі". 

Центр є повноцінною платформою для навчання, генерації ідей, комунікації, обміну досвідом, реалізації 

спільних проектів. 

Центр керамічного мистецтва" - від Громадської спілки "Миргородський центр кераміки". 

Створений Центр керамічного мистецтва на базі Миргородського художньо-промислового коледжу ім. 

М.В. Гоголя сприяє розвитку молодіжного підприємництва шляхом набуття знань та практичних навичок, 

удосконаленню виробничої практики студентів та випускників-керамістів коледжу. 

 

Інформаційна сторінка на сайті міської ради 

Для підприємців на сайті міської ради створена сторінка "Підприємництво", яка постійно доповнюється 

новою та актуальною інформацією. Завершена робота по заповненню інформаційної платформи Start Busines 

Challenge. Локація "місто Миргород" розміщена на карті платформи.  

 

Надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності 

Відділом підготовлено та прийнято 66 рішень виконавчого комітету, укладено 127 договорів на надання 

в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності. Припинено 24 договорів 

(зміна суб'єкта господарювання, дострокове припинення виносної торгівлі).  



Від сплати за надання в оренду окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності 

за 2021 рік до міського бюджету надійшло 984,8 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року (891,1 тис. грн.) сума надходжень збільшилась на 93,8 тис. грн.  

Станом на 1 січня поточного року діє 144 договорів надання в оренду окремих конструктивних елементів 

благоустрою. На здійснення виносної торгівлі саджанцями, квітами власного вирощення, плодоовочевою 

продукцією укладено 10 договорів. 

З метою інформаційно–комунікаційної підтримки підприємців та населення громади на сайті міської 

ради створено віртуальну карту тимчасових споруд та локацій для проведення виносної торгівлі, а також 

онлайн–журнал договорів надання в оренду елементів благоустрою  

Захист прав споживачів  

 Протягом звітного періоду до відділу споживчого ринку та підприємництва звернулися 99 осіб. Дієву 

допомогу одержали 68 скаржників, в т.ч. для 6 - повернули кошти, для 42 – проведено гарантійний ремонт 

побутової техніки та мобільних телефонів, для 20 – здійснено обмін товару. Також 22 скаржникам 

підготовлено письмові відповіді. 

 

Муніципальний менеджмент, проєктна діяльність 

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

внутрішніх інвестицій, залучених на розвиток міста. Завдяки плідній співпраці з національними та 

міжнародними фінансовими установами реалізовані наступні проєкти. 

У 2021 році реалізовувалися 2 проєкти в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України, яка фінансується Європейським інвестиційним банком. Це реконструкції Центру естетичного 

виховання та старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв загальною вартістю 68,1 млн. грн, з них залучені 

кошти – 46,9 млн. грн.  

Впродовж 2021 року продовжилися роботи по реконструкції старої будівлі школи № 1 та розпочато 

роботи по реконструкції Центру естетичного виховання. Роботи по обох об'єктах на завершальній стадії, 

ведуться внутрішні оздоблювальні роботи. 

У 2021 році продовжилася реалізація проєкту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, 

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

євро, з них залучені кошти – 0,76 млн. євро. Замінено теплові мережі, модернізовано газову котельню, роботи 

по будівництву котельні на твердопаливних котлах тривають.  

 

 



 
 

У 2021 році продовжилася реалізація проєкту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, 

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

євро, з них залучені кошти – 0,76 млн. євро. Замінено теплові мережі, модернізовано газову котельню, роботи 

по будівництву котельні на твердопаливних котлах тривають.  

Завершено роботи по реконструкції будівлі ДНЗ № 10 "Веселка". У жовтні 2021 року відбулося офіційне 

відкриття модернізованого садочку. 

 

 



 

Продовжується у партнерстві з м.Новоград-Волинський реалізація проєкту "Стале партнерство задля 

підвищення стійкості підприємців до наслідків пандемії", що впроваджується в рамках проєкту 

„EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП”, який спільно фінансується 

Європейським Союзом та Урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche 

Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Мета проєкту підтримати мале та середнє 

підприємництво в рамках пандемії, налагодити діалог бізнесу та влади, адаптувати підприємців до ведення 

бізнесу в умовах пандемії та використовувати інновації у своїй діяльності. Протягом дії проєкту відбулося 9 

зустрічей підприємців з керівництвом міських рад в обох громадах, проведені навчання для початківців-

підприємців та підприємців, що мають досвід у веденні бізнесу, проведено конкурс на кращий бізнес-план та 

визначено переможців.  

 

 
 

У рамках проєкту створено відеоролик про підприємців, проведено опитування підприємців, спільно з 

підприємцями напрацьовані зміни до Програми підтримки підприємництва громади. Наразі проведено 

конкурс і визначено виконавця виготовлення макету та дизайну інвестиційного паспорту громади.  

 

У 2021 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку було реалізовано проєкт 

"Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 по вул. Перемоги,11 у м. Миргород Полтавської 

області". Загальна вартість проєкту склала 8,5 млн. грн, з них залучені кошти – 5,3 млн. грн, 

співфінансування з місцевого бюджету 3,2 млн. грн. В рамках проєкту утеплено стіни, замінено вікна на 

енергозберігаючі та модернізовано систему освітлення.  

У 2021 році для участі у конкурсі проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного 

фонду регіонального розвитку у 2022 році від міста подано три проєкти на загальну суму 73,0 млн. грн. 

Також у цьому році у громаді реалізовуються проєкти, що отримали перемогу в обласному конкурсі 

проєктів розвитку територіальних громад. Це "Придбання мобільного сортувального комплексу для 

поліпшення екологічної інфраструктури Миргородської громади" загальною вартістю 1200,0 тис.грн та 

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

Полтавської області" загальною вартістю 1600,0 тис.грн. Також, у 2021 році в обласному конкурсі громада 

отримала перемогу з проєктом "Нове будівництво велодоріжок по вул. Гоголя (від перехрестя з вул. 

Шевченка до перехрестя з вул. Гурамішвілі) в м. Миргород Полтавської області", який буде реалізовано у 

2022 році. 



Миргородська громада – партнер нового проєкту «Просування енергоефективності та імплементації 

Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що реалізується за дорученням урядів Німеччини та 

Швейцарії (GIZ). За підтримки проєкту буде розроблено власний муніципальний енергетичний план на 

основі українського законодавства з використанням найкращого швейцарського досвіду у цій сфері.  

 

 
 

 
 

Протягом 2021 року громада отримувала підтримку проєкту у формі навчальних заходів, індивідуальних 

консультацій та супроводу експертів у сфері інтегрованого енергетичного планування.  



Також, в рамках цього проєкту Миргородська громада взяла участь у конкурсі на отримання грантових 

коштів з проєктом "Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 2 "Оленка" ясла-садок 

комбінованого типу по вул.Гоголя, 86 в м.Миргород Полтавської області". Миргородська громада в п'ятірці 

громад-переможниць, що отримають грантову допомогу. 

У рамках Проєкту Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку» в 

громаді реалізовано проєкт "Велопроєктування як спосіб зменшення впливу пандемії COVID-19". Завдяки 

проєкту створено макет-дизайн майбутньої велодоріжки в центрі міста, розроблено проєктно-кошторисну 

документацію, встановлено вело СТО, встановлено 139 велостійок по громаді, навчання дітей та людей 

похилого віку правил дорожнього руху з використанням велосипеда, виготовлено промоційні матеріали, а 

також розроблено програму розвитку велоруху Миргородської міської територіальної громади на 2021 – 2027 

роки. 

Миргородська міська територіальна громада, однією з перших у державі долучилися до міжнародного 

проєкту USAID «ГОВЕРЛА». 27 вересня відбулося урочисте відкриття проєкту. Масштабний проєкт 

«ГОВЕРЛА» найбільша програма, яка фінансується USAID для підтримки реформи децентралізації в 

Україні. Наразі від громади подано для участі у конкурсі два проєкти: по впровадженню телемедицини в 

громаді та придбання обладнання для Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.  

Місто Миргород у 2021 році посіло 2 місце на конкурсі "Краще місто" у номінації "Мобільність", у 

категорії міст до 100 тис. населення. Ця перемога є результатом активної роботи міста у розвитку велоруху та 

підвищенні безпеки руху.  

По Громадському бюджету проведено конкурс проєктів, які будуть реалізовані 2022 року. Для участі у 

конкурсі подано всього 34 проєкти на суму 8,1 млн грн. Допущено до голосування 31 проєкт, з яких 22 - малі 

проєкти та 9 - великі проєкти. За результатами голосування два великі і сім малих проєктів Громадського 

бюджету Миргородської громади буде реалізовано у наступному році. За результатами рейтингового 

голосування, що тривало упродовж жовтня на онлайн платформі, 27 жовтня робочою групою затверджено 

громадські ініціативи, які будуть втілені за кошти громади. Вартість великих проєктів 768,0 тис.грн, малих – 

613,0 тис.грн. 

 

На конкурс ініціатив "Місто активних громадян" (МАГ) в 2021 році подано 26 ініціатив громадян на 

загальну суму близько 0,8 млн. грн. З 26 ініціатив 12 ініціатив-переможців отримають фінансування з 

бюджету громади.  

На 2022 рік запланована участь громади у Програмі відновлення України, у проєктах USAID 

«ГОВЕРЛА», ЄС «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в 

Україні», що реалізовується GIZ, будівництво велодоріжок, завершення 2 проєктів, що впроваджуються в 

рамках НКПВУ, реконструкції котельні по вул.Прорізній, 4 А в рамках проєкту Європейського Союзу 

"Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO)", 

впровадження Європейської енергетичної відзнаки у Миргородській міській територіальній громаді. 

 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

В умовах реформування Миргородської міської територіальної громади, одним із ключових напрямків є 

подальший динамічний розвиток системи охорони здоров’я, забезпечення доступної кваліфікованої медичної 

допомоги населенню, забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги, упорядкування мережі 

лікувально-профілактичних закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази. 

У галузі охорони здоров’я Миргородської міської територіальної громади функціонують 2 комунальних 

некомерційних підприємства охорони здоров’я: Миргородський міський центр ПМСД та Миргородська 

лікарня інтенсивного лікування.  

До складу КНП «Миргородський міський центр ПМСД» входять 49 структурних підрозділів. З них 22 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В місті Миргород знаходиться 7 амбулаторій, на 

території сіл – 13, а на території селищ міського типу - 2. Працює 27 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

КНП «Миргородський міський центр ПМСД» обслуговує 56 224 особи. 

За 12 місяців 2021 року медичними працівниками КНП «Миргородський міський центр ПМСД» було 

прийнято амбулаторно 218 328 пацієнтів; із них на дому – 13865. Проліковано на денному стаціонарі - 3500, 

стаціонарів на дому – 1890.  

У 2021 році було проліковано хворих на COVID-19 – 4550 осіб. Пацієнти були обстежені лабораторно. 

Всього було здійснено досліджень – 16 323, з них методом ПЛР-4 645, експрес-тестами –11 678. Станом на 

01.01.2022 року провакциновано від COVID-19 – 52 444 осіб. По Миргородській територіальній громаді 

проведено щеплень від COVID-19 36 530 осіб, що становить – 86,9 %. Функціонує 23 мобільні бригади в 

повному складі. 

Комп’ютерною технікою підприємство та персонал забезпечений в повному обсязі. 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/empowered-partnership-for-sustainable-development-program.html


У 2021 році від Національної служби здоров’я України отримано 34 566 976, 65 грн. Також заключено 

договори на 3 пакети з НСЗУ на 2022 рік.  

 

 
 

За "Програмою підтримки та розвитку КНП "Миргородський міський центр первинної медико – 

санітарної допомоги" Миргородської міської ради та Програмою "Здоров'я жителів Миргородської міської 

територіальної громади" на 2021 рік було виділено коштів з місцевого бюджету – 5 279 190,81 грн., також 

кошти інших громад – 6 197 223,13 грн. Всього виділено коштів на 2021 рік - 11 476 413,94 грн. В рамках 

проєкту «Велике Будівництво» побудовано та введено в експлуатацію амбулаторію загальної практики – 

сімейної медицини с. Петрівці. Жителі сіл Петрівці, Слобідка, Мальці, Єрки, Ярмаки, Осове, Носенки 

отримують сучасну первинну медичну допомогу в побудованій амбулаторії, а працівники працюють в 

комфортних умовах.  

Діяльністю КНП «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» є надання своєчасної, кваліфікованої 

вторинної медичної допомоги населенню громади, забезпечення його лікарськими засобами та медичними 

виробами, як безоплатно, так і на платній основі, відповідно до чинного законодавства України. 

 У КНП «Миргородська ЛІЛ» станом на 31.12.2021 р. працює: 95 - лікарів, 289 -середнього медичного 

персоналу, 154 - молодшого медичного персоналу, 6 - лікарів-інтернів.  

Протягом 2021 року для лікування хворих на СОVID-19 перепрофілізовано: 

- інфекційне відділення на 36 ліжок; 

- урологічне відділення на 25 ліжок; 

- відділення по наданню офтальмологічної та отоларингологічної допомоги на 30 ліжок.  

 Станом на 01.01.2022 року забезпечено киснем медичним – 185 точок:  

- інфекційне відділення – 38 точок; 

- урологічне відділення (інфекційне відділення № 2) – 17 точок; 

- відділення анестезіології з ліжками для ІТ – 25 точок (реанімаційне 17 точок + 8 точок хірургічних); 

- паліативне відділення (інфекційне відділення № 3) – 6 точок; 

- відділення по наданню офтальмологічної та отоларингологічної допомоги (інфекційне відділення № 3) 

– 26 точок; 

- відділення екстреної медичної допомоги – 5 точок;  

- кисневих концентраторів – 68 шт. 

Змонтована киснева мережа в дитячому лікувальному корпусі по вул. Лікарняна, 1-В, на І та ІІ поверсі з 

підключенням 56 точок. Встановлено циліндр кріогенний на 500 л. Всього забезпечено киснем 185 ліжок, що 

складає 100%. 

 



 
 

 У рамках Національного проекту «Велике будівництво» в 2021 році була завершена «Реконструкція 

частини головного лікувального корпусу під відділення невідкладної (екстреної) медичної: кабінет КТ, 

рентген-кабінет, кабінет ендоскопії, кабінет офтальмолога та отоларинголога, кабінет акушер-гінеколога, 

зроблена передопераційна, мала операційна, палати інтенсивного лікування на 3 ліжка, інфекційна палата з 

підведенням кисню). 

Встановлено наступне обладнання: 

- комп`ютерний томограф; 

- рентгенівська діагностична система. 

Отримані: 

- апарати штучної вентиляції легень – 3 шт. 

- монітори пацієнта – 6 шт.  

- апарат УЗД – 1 шт.  

 

 



 

 
 

Підключено автономне резервне живлення, встановлений дизельний генератор. У 2021 році закладом 

були укладені договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення по 10 пакетах медичних послуг.  

На 2022 рік подано до НСЗУ для укладення договорів 13 пакетів на медичні послуги.  

 

СУБВЕНЦІЇ: 

- на закупівлю кисневої станції - 3 млн. грн. 

- на придбання медичного обладнання (заключені договори на придбання мамографа, апарату ШВЛ, 

столу операційного, лампи операційної, моніторів, дефібриляторів)- 10 млн. грн.  

У 2021 році по Програмі "Підтримки та розвитку КНП "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" 

Миргородської міської ради на 2021 рік було виділено з місцевого бюджету – 17 514 395 грн.  

Нині проводиться капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення КНП "Миргородська лікарня 

інтенсивного лікування", загальна сума укладених договорів складає 9 949 133,83 грн.  

Планується встановлення кріогенного циліндру об`ємом 1 тонна та роботи по монтажу кисневої мережі 

дитячого лікувального корпусу по вул. Лікарняна 1В на 3 та 4 поверсі з підключенням кисневих розеток.  

 

Соціальний захист і соціальне забезпечення 

У соціальній сфері головним завданням було своєчасне нарахування та отримання населенням 

соціальних виплат і компенсацій, пільг та субсидій, організація надання якісних та своєчасних соціальних 

послуг жителям громади, які їх потребують. 

На сьогодні управлінням соціального захисту призначається 33 види допомог та компенсацій. 

Станом на 01.12.2021року на обліку в управлінні перебуває близько 3092 одержувачів різних державних 

допомог, 2789 внутрішньо перемішених осіб, 597 осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, 979 

учасників АТО/ООС. Субсидією у грошовій формі скористалися 6443 домогосподарства, пільгами з оплати 

житлово-комунальних послуг користується 3721 житель. Всі пільги, субсидії та допомоги нараховуються 

своєчасно. 



 
 

Спільно з відділом Центр надання адміністративних послуг управління працює в електронній системі 

«Соціальна громада», через яку на призначення державних соціальних допомог та субсидій за звітний період 

року прийнято 4209 заяв. 

З метою зменшення паперового документообігу та спрощення надання соціальних послуг в УСЗН з 

жовтня 2021 року ініційовано та впроваджено систему електронного документообігу та запроваджено 

використання Е-паспорта. 

Упродовж року управлінням соціального захисту населення прийнято 579 рішень про надання 

соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 

центром соціальних служб (надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги). 

Станом на 14.12.2021р. територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) послуга допомоги вдома надається 686 особам, у відділенні стаціонарного догляду проживає 22 

людей похилого віку, відділенням денного перебування надано послуг 627 громадянам похилого віку, з них – 

153 особи з інвалідністю, відділенням адресної допомоги надано послуг 690 громадянам. 

Успішно діє «Університет третього віку», який налічує 42 слухачі. Протягом року проведено 96 заходів. 

Протягом року працювала комісія щодо надання матеріальної допомоги. Одноразову грошову допомогу 

згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради отримали 795 осіб на суму 2 млн. грн. 

 Впродовж 2021 року на обліку у Центрі соціальних служб Миргородської міської ради перебувало 83 

сім’ї, що опинились в складних життєвих обставинах, в яких виховується 193 дитини. Членам цих сімей 

надано 2988 послуг. Соціальним супроводом у 2021 році охоплено 19 сімей в складних життєвих обставинах, 

в яких виховується 46 дітей. З позитивним результатом припинено соціальний супровід у 7 сім’ях. 

Інформаційні послуги отримали 727 сімей. До святкових заходів протягом року залучено 485 дітей. 

 На сьогодні вже працює спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування 

осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Створення та оснащення 

служби проведено за рахунок коштів державної субвенції. Послугами служби вже скористались 4 жителі 

громади.  

Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю працює з 152 дітьми. Центр бере активну участь у 

грантових проєктах та матиме можливість отримати нове обладнання у 2022 році.  

На первинному обліку відділу "Служба у справах дітей" перебували 83 дитини (25 дітей-сиріт та 58 

дітей, позбавлених батьківського піклування), 26 з яких проживають поза межами територіальної громади. 

Усього на території громади проживають 62 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, 

у тому числі 5 дітей, які прибули з інших територій. 

Пріоритетною формою влаштування дітей на території громади залишається влаштування до сімейних 

форм виховання. Більшість статусних дітей охоплена сімейними формами виховання (опіка, піклування – 61 

дитина, 11 дітей влаштовані до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу). 
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Обсяги фінансування Програми соціального 

захисту населення Миргородської міської 

територіальної громади 



Станом на кінець 2021 року на території громади функціонують 3 прийомні сім'ї, в яких виховуються 

одна дитина та дві особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. На території громади створено 

сім'ю патронатного вихователя, до якої влаштовано 2-х дітей, що опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

З метою підтримки дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування діє Програма соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно до цієї Програми у 2021 році 

для придбання зазначеній категорії дітей подарунків до свят, канцелярського приладдя до нового 

навчального року та на оздоровлення 3-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на базі 

ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт» з місцевого бюджету було виділено 96 тис. грн. 

Двом особам з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, наприкінці 2021 року були відкриті 

спецрахунки та перераховані кошти (грошова компенсація) за рахунок субвенції з державного бюджету 

(680,884 тис. грн.) та співфінансування з місцевого бюджету (120,156 тис. грн.) для придбання житла. 

 

Транспорт 

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

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

тому числі: 

- Міські маршрути: ТОВ "Мир-Авто" - 3 одиниці автобусів малого класу; ПП"ЛЮГ" - 21 одиниця 

автобусів особливо малого, малого та середнього класу; Фізичні особи підприємці - 4 одиниці особливо 

малого, малого та середнього класу.  

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

- Фізичні особи підприємці - 9 одиниць автобусів особливо малого, малого та середнього класу. Міський 

громадський транспорт оснащений системою супутникового моніторингового спостереження "Дозор", в 

планах на 2022 – оснащення такою системою і приміського транспорту.  

 

 
 

Постійно здійснюється контроль за дотриманням схем та графіків руху маршрутних транспортних 

засобів для перевірки умов виконання договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування. Аналізуючи поточні звернення, можна сказати, що основними проблемними 

питаннями протягом 2021 року є перевезення пасажирів пільгових категорій, дотримання графіків та схем 

руху. Основними факторами, які унеможливлюють забезпечення належного рівня перевезень пасажирів, 

залишаються:  

- зменшення пасажиропотоку, викликане карантинними обмеженнями;  

-відсутність громадського транспорту, пристосованого для маломобільних верств населення;  

- неможливість оновлення перевізниками рухомого складу основних засобів, в умовах діючого тарифу; 

 - непрогнозоване зростання вартості паливно-мастильних матеріалів та запасних частин;  



- різке зростання дефіциту кадрів, що мають кваліфікацію водія відповідної категорії, через спрощення 

умов роботи в країнах Європи для громадян України.  

Наразі розглядаються можливі варіанти вирішення даного питання шляхом залучення існуючих 

альтернативних джерел фінансування для впровадження та розвитку міського комунального екологічно 

чистого транспорту - це гранти, пільгові кредити, транспортні програми, технічна допомога тощо. 

 

Робота відділу житлово-комунального господарства 

Протягом 2021 року відділом житлово-комунального господарства міської ради виконано роботи 

поточного та капітального характеру. 

У відповідності до рішення 6-ї сесії міської ради 8 скликання від 12 березня 2021 року № 152 "Про 

затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду Миргородської міської територіальної 

громади на 2021 рік" у 2021 році з міського бюджету були використані кошти на виконання робіт по 

капітальних ремонтах об'єктів в сумі 947,8286 тис. грн. та залучено 204,7336 тис. грн. співфінансування 

мешканців багатоквартирних житлових будинків. 

У відповідності до рішення 6-ї сесії міської ради 8 скликання від 12 березня 2021 року №153 "Про 

затвердження Програми капітального ремонту, реконструкції та будівництва вуличного освітлення в 

населених пунктах Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік" у 2021 році з міського 

бюджету було виділено кошти на виконання робіт по об'єкту "Реконструкція вуличного освітлення по вул. 

Польова в м. Миргород Полтавської області" в сумі 48,87335 тис. грн. 

 На поточні ремонти приміщень нежитлових будівель було використано 232,6975 тис. грн. з міського 

бюджету. 

У відповідності до рішення 10 сесії міської ради 8 скликання від 10.09.2021 р. № 339 "Про затвердження 

Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2019-2022 роки в новій редакції" 

у 2021 році з міського бюджету було виділено кошти на виконання робіт по капітальному ремонту в ОСББ, в 

сумі 814,4 тис. грн. та залучено 271,4 тис. грн. співфінансування мешканців будинку. 

Також у 2021 році ВЖКГ міської ради проводили роботи на виконання рішення виконавчого комітету 

міської від 21.05.2021 р. № 216 «Про затвердження завдання на розроблення Схеми санітарного очищення 

Миргородської міської територіальної громади». Відповідно до даного рішення, було відібрано виконавця з 

розроблення схеми санітарного очищення територіальної громади, надано завдання на розроблення та надано 

всі вихідні дані. Станом на 01.12.2021 Схема санітарного очищення Миргородської міської територіальної 

громади проходить процедуру погодження у обласних територіальних органах, а саме: державній службі 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, державній службі України з 

надзвичайних ситуацій у Полтавській області, Полтавській обласній державній адміністрації. 

Відповідно до п. 5 «Контроль за утриманням та поводженням з безпритульними тваринами» «Програми 

благоустрою Миргородської міської територіальної громади на 2017-2021 роки» на 2021 рік з міського 

бюджету було виділено 98,00 тис. грн. За цей же рік простерилізовано 101 тварину.  

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

міста Миргорода» та вимог законодавства норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, у період з 

01 січня 2021 року по 01 січня 2022 року Інспекцією з благоустрою ВЖКГ Миргородської міської ради 

проведено таку роботу: 

 

Основні показники роботи інспекції з благоустрою 

 

Вручено приписів – 1403  

Запропоновано заходівм– 1879 

Вручено попереджень – 156 

Складено протоколів – 370 на суму 187 тис.380грн.  

Розглянуто звернень громадян– 188 

Розроблено пам’яток – 19 видів  

Статті в інтернет виданнях – 32 

Виступів перед колективами та зборами громадян – 17 

Видано дозволів на проведення земельних робіт – 60 

Проведено рейдів з метою запобігання спалювання сміття – 47 

Проведено чергувань в можливих місцях стихійної торгівлі – 92 

Розповсюджено пам’яток різної тематики по дотриманню норм і правил з благоустрою– 1847. 

 

Комунальне майно 



Основною метою у сфері управління комунальним майном є підвищення ефективності використання 

майна комунальної власності, забезпечення збільшення надходжень до місцевого бюджету, створення рівних 

умов для суб’єктів господарської діяльності.  

Наприкінці 2020 року та на початку 2021 року до Миргородської міської територіальної громади від 

Миргородської районної ради передано близько 500 (475) об’єктів нерухомого майна, а саме: нежитлові 

приміщення, об’єкти водного господарства (арт свердловини, водонапірні башти), житлові будинки, 

гуртожитки, дороги, лінії освітлення, пам’ятники, насадження дерев. 

Для впорядкування ведення обліку та тримання в належному стані вище зазначених об’єктів проведена 

робота по передачі об’єктів водного господарства, нежитлових приміщень, насаджень дерев, пам’ятників до 

відповідних комунальних господарств та відділів Миргородської міської ради.  

Гостро стоїть питання виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна, для 

проведення подальшої реєстрації права комунальної власності Миргородської міської територіальної 

громади, адже майже всі об’єкти нерухомого майна передані без технічної документації , або вона застаріла і 

немає електронної версії документу. 

Поновлено та виготовлено технічної документації на 8 об’єктів, з встановленням права власності, в 

роботі перебувають 5 об’єктів нерухомого майна. Після проведення всіх необхідних заходів, буде проведена 

державна реєстрація та об’єкти будуть передані в оренду та на приватизацію.  

Укладено 70 договорів оренди нежитлових приміщень, з них 41 договір – заключено на пільгових умовах 

з призначенням орендної плати в сумі 1 грн. за рік.  

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

склали 411 515 грн. 

З метою підвищення ефективності використання комунальної власності постійно проводиться 

моніторинг законодавчої бази та відстежуються шляхи збільшення надходжень до міського бюджету. З 

метою приведення до діючої нормативної бази, розроблені проєкти таких документів: Порядок передачі в 

оренду комунального майна міста Миргород, Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно та 

пропозиції її розподілу, Орендні ставки за використання майна територіальної громади м. Миргорода та 

Типовий договір оренди комунального майна. Дані проєкти будуть направлені в регуляторну службу та після 

отримання висновків будуть затверджені на сесіях для використання в роботі .  

Також постійно проводився аналіз договорів оренди комунального майна щодо повторного проведення 

оцінки згідно з чинним законодавством України, контроль за виконання та дотримання істотних умов 

договору, можливого надання пільг окремим орендарям. 

З метою приведення у відповідність процедури надання комунального майна Миргородської міської 

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

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

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

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

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

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

 

КП «Спецкомунтранс» 

Основні завдання підприємства - утримання об’єктів благоустрою Миргородської міської територіальної 

громади, а саме:  

- зелені насадження, загальною площею 124 га. в т.ч. квітники та газони, які потребують копання, 

рихлення, прополки - 4 250 м2., міський пляж, ігрові майданчики; 

- мережі вуличного освітлення загальною протяжністю 143 км., 53 шафи обліку, 5 418 світлоточок; 

- 8 міських кладовищ та 54 кладовища в населених пунктах, що увійшли до міської територіальної 

громади; 

- зимове та літне утримання дорожньої мережі загальною протяжністю з асфальтобетонним покриття 

314 км. та зі щебенево - ґрунтовим покриттям 217 км. 

В сфері поводження з побутовими відходами КП «Спецкомунтранс» надає послуги понад 18 000 

абонентам мешканцям міста та діють 450 договорів з юридичними особами. 

З метою зменшення навантаження на екологію навколишнього середовища в місті працює програма 

роздільного збору відходів, що підпадають під вторинну переробку, а саме папір, картон, скло, пластик. Саме 

для більш ефективного впровадження програми в 2021 році була придбана при спільному фінансуванні 

міського та обласного бюджету сортувальна лінія, проміжний конвеєр та 3 спеціальні контейнери загальною 

вартістю 1 164 000 грн. 



Також з метою зниження навантаження на полігон побутових відходів, впроваджено подрібнення гілок 

видалених дерев, а отримана щепа використовується КП «Миргородтеплоенерго» для опалення будинків 

міста Миргорода.  

З видалених дерев, на придбаній за кошти бюджету громади стрічковій пилорамі, виготовляються дошки 

та бруси, які їдуть на виготовлення нових та ремонт існуючих лавочок, дитячих ігрових майданчиків та 

обладнання міського пляжу. 

За звітний рік чистий дохід від реалізації послуг КП «Спецкомунтранс» складає 9 700 тис. грн. 

У 2021 році виконано робіт з обслуговування об’єктів благоустрою міста та населених пунктів 

територіальної громади на суму 28 259 тис. грн. 

Також додатково по програмі «Місто активних громадян» реалізовано 4 проєкти (козацький стан, міні 

парк «Натхнення», амуніція та клітки для тварин) на суму 111 тис. грн. 

В межах Громадського бюджету реалізовано 4 проєкти (спортивно-розвивальний комплекс, скеледром, 

пам’ятні знаки на місці зруйнованих церков, вело-СТО) на загальну суму 212 тис. грн. 

В звітному періоді з коштів екологічного фонду було придбано рослин та розсади квітів на 105 тис. грн. 

 За використану електроенергію для освітлення вулиць громади в 2021 році було сплачено 1 209 тис. грн. 

Середньооблікова чисельність КП «Спецкомунтранс», з урахування працівників що обслуговують 

об’єкти благоустрою приєднаних 11 сільських рад, за 2021 рік склала 185 чоловік.  

Середньо місячна заробітна плата одного працівника становила 10 185 грн.  

Стосовно проблемних питань. Головною проблемою є фізичний та моральний знос основних засобів КП 

«Спецкомунтранс» та як наслідок витрачання значних коштів на підтримання обладнання в робочому стані.  

Але головне питаним питанням залишається місткість сміттєзвалища. В зв’язку з створення 

Миргородської міської територіальної громади та збільшення об’єму надання послуг зі збору та захороненню 

твердих побутових відходів питання загострюється. Виходячи з розрахунку додаткових об’ємів ОТГ 32-35 

тис. куб. м. на рік, через 2 роки до 2024 року сміттєзвалище використає свої можливості. На даний час 

вартість робіт з проведення експертизи та проектних робіт з розширення можливостей сміттєзвалища складає 

2,6 млн. грн. 

Загалом КП «Спецкомунтранс» в 2021 році завдання з санітарної очистки території громади, утримання 

об’єктів благоустрою, кладовищ, вуличного освітлення виконані.  

 

КП «Миргородська управляюча компанія» 

Предметом основної діяльності комунального підприємства «Миргородська управляюча компанія» 

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

Миргород. У жовтні 2020 року співвласники 137 багатоквартирних житлових будинків обрали підприємство 

управителем свого житла. КП «Миргородська управляюча компанія» надає послуги з управління 

багатоквартирними будинками згідно з укладених договорів з уповноваженими протокольними рішеннями 

особами, перелік робіт та послуг визначений кошторисом витрат. Ціна послуги з управління є договірною 

між співвласниками багатоквартирних будинків та управляючою компанією. Управління багатоквартирними 

будинками – це запорука комфортного проживання співвласників, збереження їх майна та в той же час 

складна робота, особливо в осінньо-зимовий період, тому цю роботу нашим підприємством розпочато 

завчасно. Після проведеного весняного огляду багатоквартирних житлових будинків працівниками нашого 

підприємства були складені плани поточних ремонтів, протягом року проведені роботи з перевірки та 

налагодження всіх внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання та 

газопостачання для забезпечення мешканців безперебійним наданням комунальних послуг. Проведені роботи 

з ремонту покрівель, вимощень, цоколів, фасадів, міжпанельних стиків, під’їздів, електричних щитових, 

відремонтовані та частково замінені вхідні двері та вікна на сходових клітинах та багато інших робіт. 

Протягом 2021 року в багатоквартирних житлових будинках проведені роботи з поточного ремонт на 

суму 16180,0 тис. грн., в т.ч.: 

 утримання прибудинкової території – 2644,0 тис. грн.; 

 поточний ремонт покрівель, – 819,0 тис. грн.; 

 поточний ремонт під’їздів – 2554,0 тис. грн.; 

 поточний ремонт конструктивних елементів (заміна дверей, вікон, ремонт цоколів, вимощень, фасадів, 

ганків та інше) – 2215,0 тис. грн.; 

 поточний ремонт мереж холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

газопостачання та ливневої каналізації – 3282,0 тис. грн.; 

 поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання – 1290,0 тис. грн.; 

 технічне обслуговування 56 ліфтів – 931,0 тис. грн.; 

 енергопостачання ліфтів – 572,0 тис грн.; 

 електрична енергія для освітлення місць загального користування – 1119,0 тис грн.; 



 інші послуги (обслуговування димовентиляційних каналів, ремонт дитячих та спортивних 

майданчиків, утримання аварійно-диспетчерської служби, дератизація та інше) – 754,0 тис. грн. 

 

 
 

Також в 2021 році підприємством виконано ремонтно-будівельних робіт на суму 917,9 тис. грн., в тому 

числі, виконані роботи з капітального ремонту 2-х житлових багатоквартирних будинків на суму 491,6 тис. 

грн., 2-х дошкільних закладів освіти на суму 25,5 тис. грн. та інших об’єктів міста на суму 400,8 тис. грн..  

В роботі підприємства є проблемні питання, і одна із них, це фізична зношеність житлового фонду, який 

постійно потребує значних поточних та капітальних вкладень, а ще недостатність коштів на відновлення 

технічного стану багатоквартирних будинків. КП «Миргородська управляюча компанія» проводить роботу із 

співвласниками, інформуючи їх про необхідність проведення поточних та капітальних ремонтів їх спільного 

майна та про необхідність залучення коштів співвласників для виконання робіт, які невраховані до ціни 

послуги з управління багатоквартирними будинками. За 2021 рік співвласниками будинків для виконання 

додаткових робіт внесено коштів на суму 112,0 тис. грн.. 
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КП «Миргородська управляюча компанія» активно проводить роботу з боржниками шляхом направляння 

до Миргородського міськрайонного суду заяв про видачу судових наказів та позовних заяв для примусового 

стягнення заборгованості, надсилання боржникам претензій, нагадувань про сплату боргу в телефонному 

режимі. Всім власникам житлових та нежитлових приміщень щомісячно направляються рахунки для оплати 

послуги з управління, метою направлення рахунків є контроль за своєчасною сплатою споживачами та 

уникнення ними накопичення заборгованості. Для зручності мешканців прийом платежів, звірка 

співвласників в абонентському відділі проводиться без обідньої перерви. Відсоток оплати наданих послуг 

споживачами за 11 місяців 2021 року склав 100,7%, в тому числі, відсоток оплати населенням становить 

100,5%, іншими споживачами - 104,0%. 

 

Інформація про оплату споживачами наданих послуг за 11 місяців  

 
 

КП «Миргородводоканал»  

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

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

економічне витрачання водних ресурсів, забезпечити енергозбереження. 

Основною ліцензованою діяльністю КП «Миргородводоканал» є централізоване водопостачання міста 

Миргород, селища Велика Багачка, сіл Гаркушинці, Білики, Вовнянка, Зубівка, Кибинці, Петрівці, Хомутець, 

Трудолюб Миргородського району та централізоване водовідведення міста Миргород та селища Велика 

Багачка.  

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

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

роботи по замовленнях споживачів, а саме: 

будівельно-монтажні та ремонтні роботи на мережах;  

-проектні роботи; 

-видачу техумов; 

-послуги автотранспорту; 

-пусконалагоджувальні роботи; 

-роботи з монтажу засобів вимірювання; 

-гідродинамічне прочищення систем каналізації; 

-хімічний аналіз стічних вод. 
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У 2021 КП «Миргородводоканал» були виконані роботи: 

У 2021 р. було прийнято та опрацьовано 478 заяв по водопостачанню та 547 по водовідведенню 

(відповідно у 2020р.: 494 – водопостачання та 1023 – водовідведення). 

 Зафіксовано аварійних ситуацій:  

Водопостачання - 195 випадків, з них: 131 витік із землі ( 74 – Миргород, 57 – МТГ, приватних - 38), 64 

витоки з колодязів ( 53 – Миргород, 11 – МТГ, приватних – 43), відповідно у 2020 р. – 192 випадки, з них: 133 

витік із землі ( 116 – Миргород, 17 – В.Багачка), 59 витоків з колодязів ( 58 – Миргород, 1 – В.Багачка). 

Водовідведення – 665 випадків засмічення мереж каналізації ( у 2020р. – 978) 

При цьому, за допомогою гідродинамічного обладнання було прочищено 13,845 м каналізаційних мереж 

різного діаметру (ППР та АВР). 

На дистанційне управління за допомогою автоматизованої системи керування переведено КНС №2. 

Встановлено 27 люків колодязів різної тоннажності: (21– в/к, 6 – к/к). У 2020 р. - 167 (106 – в/к, 61 – к/к). 

За 2021 рік виконано 21 монтаж артезіанських свердловин з них 2 - В.Багачанська дільниця (1 та 5), 7- 

Миргородська ОТГ (Кибинці - 3, Хомутець, Зубівка, Гаркушенці та Вовнянка), 12 - Миргород (16, 8а, 6, 3, 

15а, 8, 1, 2, 17, 7а), огороджено 8,8а -В№2; 6,2,-водоза №1. 

 Замінено 7 насосів - Миргородська ТГ (Кибинці 3, Хомутець, Зубівка, Гаркушенці та Вовнянка), усунено 

10 поривів на водопровідній мережі (Хомутець-2, Зубівка -1, Гаркушенці -6, Петрівці - 1) та усунено 5 

витоків ( Хомутець -1, Зубівка-1, Гаркушенці-1, Петрівці - 1). Введено в експлуатацію нову водопровідну 

мережу протяжністю 4773 метра (с. Вовнянка), промито – 4353 метра, з будівництвом 3 кінцевих 

промивочних колодязів по вул Зелена, Миру та Коцюбинського, виконано ревізію запірної арматури в 

вузлових колодязях та замінено в вузловому колодязі при водонапірній вежі. 

Замінено 18 засувок на водопровідній мережі - повністю виконано заміну засувок з заміною сталевих 

трійників в 4 вузлових колодязях - вул. Гоголя-Острівна, вул. Харківка (санаторій «Слава»), вул. Харківка - 

Тичини, вул. Миргородська - пров. Новобережанський). Проведено 5 перекладок водопровідної мережі 

діаметром 63-160 мм (вул Багачанська 48, арт. свердловина №10 водозабору №2, вул. Тичини - Грекова, П. 

Мирного 14, пр. Новобережанський 14).  

В рамках реалізації інвестиційної програми підприємства у 2021 році встановлено 94 

загальнобудинкових лічильники. При встановленні яких в частині будинків замінено запірну арматуру вводів 

в будинки та водопровідну мережу (вул. Гоголя 181а, вул. Д.Апостола, 9, Слави, 59, а, Гоголя, 113, І.Білика, 

3, Гоголя, 189-а, М.Дивізій, 30, Багачанська, 48, Гурамішвілі, 45). 

 

Фінансово-економічна діяльність 

Обсяги відпуску продукції в кількісному виразі за 2021 рік: 

- по водопостачанню 1 500,6 тис. м3, в 2020 році –1580,7 тис. м3, в 2018 році – 1567,3 тис. м3; 

- по водовідведенню 1 039,5 тис. м3; в 2020 році – 1112,7 тис. м3, в 2018 році – 1 224,0 тис. м3. 

Чистий дохід за 2021 рік отримано в сумі 38 536,1 тис. грн., в т.ч. 2 536,3 тис. грн. від іншої діяльності , в 

2020 році – 30 502 тис. грн. 

За 2021 рік операційні витрати по підприємству очікуються в сумі 41 000 тис. грн., в 2020 році – 35 723 

тис. грн. 

Структура витрат підприємства: 

Матеріальні витрати – 29,5 % від загальної суми операційних витрат; 

в т.ч. електроенергія – 21,7 % від загальної суми витрат; 

Амортизаційні відрахування – 4,8 % від загальної суми витрат 

Витрати на оплату праці – 46,5 % від загальної суми витрат; 

Нарахування та оплату праці - 10,1 % від загальної суми витрат; 

Інші витрати операційної діяльності –9,0 % від загальної суми витрат, 

в т.ч. податки (окрім ПДВ) – 4,1 % від загальної суми витрат. 

Грошовими коштами за 2021 рік отримано 43 979 тис.грн. від надання послуг та 1 693 тис. грн. отримано 

з місцевого бюджету, в т.ч. на капітальні видатки 1 261 тис.грн. (придбання насосних агрегатів, 

трансформатора напруги, прочисної машини), поточні – 432 тис.грн. (оплата електроенергії). 

За 2021 рік сплачено податків до державного та місцевого бюджетів: 11 951,6 тис.грн., в т.ч. ПДВ – 

4 562,3 тис.грн., ПДФО - 1 410,5 тис.грн., ЄСВ – 4 162,4 тис.грн., податку на землю – 215,0 тис.грн. 

 Станом на 01.01.2022 року спискова чисельність працівників – 136 од. 

Середньомісячна заробітна плата за 2021 рік 1 працівника – 11 020 грн. 

 

КП «Миргородтеплоенерго»  



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

водопостачання у місті Миргороді та смт. Велика Багачка. Підприємство забезпечує у Миргороді тепловою 

енергією 143 будинки житлового фонду, 13 будівель закладів освіти та дошкільних закладів, 15 будівель 

адміністративного та соціального призначення, 5 медичних установ, 7 будівель госпрозрахункових категорій. 

У селищі Велика Багачка 19 будівель житлового фонду, будівлю закладу освіти, 51 будівлю 

адміністративного та соціального призначення. Теплове господарство налічує 11 котелень та 8 

теплогенераторних.  

Підприємство на території міста Миргорода та селища Велика Багачка має розгалужену теплову мережу 

протяжністю 24,6 км в двотрубному вимірі, яка налічує 167 теплових камер та 386 одиниць запірно-

регулюючого обладнання. 

Колектив підприємства налічує 148 працівників, з них 33 особи інженерно технічних, які в складних 

фінансових умовах забезпечують стабільну роботу підприємства. За минулий рік підприємство виконало 

поточні ремонти та обслуговування всього обладнання, яке задіяно в процесі виробництва тепла, виконало 

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

випробувань, виконано ремонт теплової ізоляції цих ділянок. В місцях проведення аварійних робіт виконано 

відновлення благоустрою та асфальтового покриття. Введено в експлуатацію котел, який встановлено в 

котельні по вул. Шишацькій, 80а, в рамках проєкту МОГЕДІКО виконано заміну конвективної частини та 

пальників котла КВГ-6.5 в котельні по вул. Прорізна, 4а виконано його наладку та режимні випробування. 

Замінено старий мережевий насос Д-540 в котельні по вул. Старосвітській, 17а. По завершенню планових 

робіт з підготовки до опалювального сезону 2021-2022 року отримало акт готовності до роботи в осінньо-

зимовий період.  

Продовжується робота по забезпеченню споживачів категорії населення загальнобудинковими вузлами 

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

матеріалів. Забезпечення будинків вузлами комерційного обліку гарячої води дозволить уникнути втрат від 

без облікового споживання шляхом проведення законного розподілу небалансового об’єму спожитої гарячої 

води між споживачами в яких відсутній квартирний облік, та споживачами, які такий облік мають.  

Інженерами та техніками ведеться постійний контроль за дотриманням режимів роботи 

теплогенеруючого обладнання, насосних установок, роботи комплексів обладнання хімводопідготовки, що 

дає змогу найбільш ефективного використання енергоресурсів та подовжує ресурс роботи устаткування.  

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

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

через підвищене споживання енергоресурсів. Нове обладнання, яке енергоефективне та споживає значно 

менше енергоресурсів має високу ціну, але підприємство намагається робити заміну най необхіднішого 

обладнання в межах існуючого фінансового стану.  

В рамках інвестиційної програми підприємства на 2021-2022 рік проводиться укладання договорів на 

проєктні роботи по заміні ділянок теплових мереж по вул. Данила Апостола від ТК№3 до ТК№12 та по вул. 

Гоголя, 110-113 від ТК№4 до ТК№7, та заміна котла і насосного обладнання в котельні по вул. Гоголя, 156а. 

 

Динаміка споживання енергоносіїв та реалізація теплової енергії по КП “Миргородтеплоенерго” 
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Споживання води 
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КАПІТАЛЬНІ ВИДИ РОБІТ 
 

ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

Значна робота в Миргородській міській територіальній громаді в 2021 році була проведена по об'єктах 

дорожньо-мостового господарства. Це капітальні та поточні ремонти доріг, реконструкція доріг та тротуарів, 

ремонт внутрішньо будинкових проїздів, тротуарів та доріжок. В зв'язку з утворенням в 2021 році 

Миргородської міської територіальної громади збільшилася протяжність доріг, які потребують щорічного 

поточного ремонту та збільшення видатків з бюджету Миргородської громади на виконання ремонту. В 2021 

році на виконання даного виду робіт було виділено 5900,0 тис. грн., що більше на 2,01 млн. в порівнянні з 

минулорічним обсягом фінансування. В 2021 році було проведено відкриті торги на закупівлю послуг з 

поточного ремонту доріг в місті та ще 21 населеному пункту громади. Було виконано робіт на суму 5870,766 

тис. грн.  

 

 
 

На реконструкцію доріг та тротуарів в місті виділені кошти з бюджету громади в сумі 3557,0 тис. грн., 

що більше від минулорічного обсягу на 2076,3 тис. грн. Були виконані роботи по реконструкції двох ділянок 

тротуарів по вул. Гоголя: від вул. Шевченка до вул. Ведмедівка та від вул. Шишацької до провулку Гоголя. 

Освоєно коштів в сумі 3005,635 тис. грн. Виконання даних робіт приведе центральну вулицю Гоголя в більш 

привабливий естетичний вигляд. 
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Також в 2021 році була виготовлена проєктно-кошторисна документація на реконструкцію дороги по 

вул. Гоголя (на ділянці від вул. Гурамішвілі до вул. Київської). Початок реалізації даного проєкту планується 

в 2022 році. 

В 2021 році були проведені роботи по капітальному ремонту 7 доріг в місті Миргород по:  

• провулку Микиші, 

• вул. Гоголя (від перехрестя з вул. Гурамішвілі до автошляхопроводу - на даній ділянці дороги з обох 

боків облаштовані велосмуги),  

• вул. Д.Апостола,  

• вул. Шевченка (від вул. Троїцької і до кінця – роботи по даній вулиці виконувалися на умовах спів 

фінансування мешканців), 

• вул. Луговій від №1 до №32, 

• вул. Байрацькій від №1 до №21,  

• вул. Єрківській від №99 до вул. Хуторянської. 

 З бюджету громади були спрямовані кошти на зазначені роботи в сумі 15883,395 тис. грн. В 2021 році 

виконані роботи з капітального ремонту внутрішньо-будинкового проїзду та стоянки по вул.Перемоги,10 на 

суму 371,637 тис. грн. та поточний ремонт внутрішньобудинкових, внутрішньоквартальних проїздів та 

доріжок, де виконано робіт на суму 354,55 тис. грн. У поточному році також була виготовлена проєктно-

кошторисна документація по об’єкту «Нове будівництво велодоріжок по вул. Гоголя (від перехрестя з вул. 

Шевченка до перехрестя з вул. Гурамішвілі) в м. Миргород Полтавської області». На виготовлення ПКД та 

експертизу проєкту виділено 530,0 тис. грн. Реалізація даного проєкту надасть змогу в подальшому безпечно 

пересуватися велосипедистам по центральній частині міста, яка являється самою завантаженою в 

транспортному режимі вулицею міста.  

 

 
 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ 

У 2021 році в межах реалізації проєкту Європейського Союзу «Модернізація виробництва, постачання та 

споживання теплового району в м. Миргород» (Могедіко) продовжувалися будівельні роботи з реалізації 

проєкту по двох об’єктах «Реконструкція котельні по вул. Прорізній,4а та теплових мереж шляхом 

об’єднання в один тепловий район в м. Миргород Полтавської області», відкриті торги по якому були 

проведені в 2019 році та по об’єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №10 «Веселка» 

комбінованого типу по пров. Тупий,5 в м. Миргород Полтавської області», відкриті торги по якому проведені 

в 2020 році. По обох об’єктах передбачено фінансування з двох джерел: грантові кошти та кошти бюджету 

громади. Особливістю реалізації даного проєкту є те, що роботи в межах даного проєкту виконуються без 

сплати податку на додану вартість. В 2020 році по реконструкції котельні були виконані роботи з ремонтом 

теплових мереж в районі магазину «Фуршет» та дитячого садочка №10. В 2021 році продовжувалися роботи 

на території котельні по вул. Прорізній: реконструкція діючої газової котельні, зведення будівлі для 

установки твердопаливних котлів, будівництво димової труби, будівництво складу палива, влаштування 

зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, поставлений один з двох твердопаливних котлів. Другий 

котел замовлений Підрядником, поставка якого планується в 2022 році. Залишилося освоїти по даному 

об’єкту лише грантові кошти.  

 

 
 

У рамках реалізації цього ж проєкту в 2021 році продовжувалися будівельні роботи по об’єкту 

«Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №10 «Веселка» комбінованого типу по пров. 

Тупий, 5 в м. Миргород Полтавської області», роботи по якому розпочалися в 2020 році. По результатах 

відкритих торгів переможцем був визначений ТОВ «Лубнижитлобуд 2010», яке зарекомендувало себе з 

позитивного боку та повністю виконало всі будівельні роботи по даному об’єкту. З жовтня 2021 року 

дитячий садочок вже запрацював та почав приймати дітей в оновленій будівлі, де були повністю замінені 

віконні блоки, утеплений фасад та цоколь будівлі, замінена система опалення та освітлення, облаштована 

тепла підлога в ігрових кімнатах, в спальних кімнатах облаштована вентиляція, в усіх групах виконані 

внутрішні оздоблювальні роботи, частково замінено обладнання в їдальні та пральні. Реалізація даного 

проєкту була розрахована на два роки. В поточному році виділено коштів з бюджету громади на даний об’єкт 

- 3523,154 тис. грн., кошти Європейського Союзу становлять 11459,943 тис. грн.  

У поточному році були завершені будівельні роботи по об’єкту «Реконструкція загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №9 по вул. Перемоги,11 у м. Миргород Полтавської області», які розпочалися в 2020 році. Було 

утеплено фасад будівлі та частково виконані заходи з енергозбереження по заміні віконних блоків та системи 

внутрішнього електропостачання. Фінансування об’єкту здійснювалося з двох джерел фінансування: коштів 

Державного фонду регіонального розвитку та коштів бюджету громади. У 2021 році місцеве 

співфінансування склало 2213,814 тис. грн. 



 
 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 У 2021 році проводилися роботи з розробки проєктно-кошторисної документації по об’єктах: «Нове 

будівництво футбольного поля на території Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 за адресою: вул. Гоголя,10 

в м. Миргород Полтавської області» - кошти бюджету громади становлять 60,0 тис. грн. та «Реконструкція 

підтрибунних приміщень північної трибуни стадіону "Старт" по вул. Гоголя,175 в м. Миргород Полтавської 

області» – кошти бюджету громади - 62,9 тис. грн. По обох об’єктах будівництва проєктна документація 

виготовлена.  

 

 
 



СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

У 2021 році продовжувалися роботи по двох об’єктах, які реалізовуються за кошти Європейського 

інвестиційного банку в рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми для відновлення України 

(НКПВУ) та коштів бюджету громади: «Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. 

Грекова,5 в м. Миргород Полтавська обл.» (кошторисна вартість 29569,639 тис. грн.) та «Реконструкція 

старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя,173/2 в м. Миргород Полтавської області» 

(кошторисна вартість 33273,755 тис. грн.). По обох об’єктах були відкориговані проєктно-кошторисні 

документації та пройдені експертизи. Коригування пов’язане з виникненням додаткових непередбачуваних 

будівельних робіт, які виникли в процесі реалізації проєктів та без виконання яких неможливо проводити 

подальші будівельні роботи. По школі №1 була проведена переговорна процедура закупівель та укладений 

додатковий договір на 9197,957 тис. грн.  

 

 
 

У 2021 році по обох об’єктах оплачені кошти з трьох джерел фінансування: кошти НКПВУ – 21459,045 

тис. грн., кошти громади - 4907,910 тис. грн., кошти обласного бюджету – 8412,383 тис. грн. Була 

виготовлена проєктно-кошторисна документація та пройдена експертиза проєкту по об’єкту «Реконструкція 

вхідної групи Миргородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з відновленням мощення та 

влаштуванням благоустрою прилеглої території по вул. Івана Білика,4 в м. Миргород Полтавської області». 

Кошти бюджету Миргородської міської територіальної громади становлять 64,548 тис. грн. для виготовлення 

ПКД та експертизи проєкту. 

 

МЕДИЦИНА 

У 2021 році в бюджету передбачені кошти на виготовлення проєктно-кошторисних документацій по 

трьох об’єктах: «Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення КНП «Миргородської лікарні 

інтенсивного лікування» по вул. Гоголя,172 в м. Миргород Полтавської області», «Реконструкція 

комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» по вул. 

Гоголя,172 в м. Миргород Полтавської області», «Капітальний ремонт фасаду будівлі поліклініки за адресою: 

вул. Гоголя,149-А в м. Миргород Полтавської області». По всіх трьох об’єктах проєкти виготовлені, по 

інфекційному відділенню виділені кошти з міського бюджету в сумі 252,0 тис. грн. та субвенція з державного 

бюджету в сумі 5000,0 тис. грн. Роботи по даному об’єкту розпочалися в кінці року і в даний час 

продовжуються.  

 



 
 

КОМУНАЛЬНА СФЕРА 

У комунальній сфері проведені спрощені закупівлі з виготовлення проєктно-кошторисної документації 

по об’єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутових стічних вод потужністю 7000 м.куб/добу 

в м. Миргород Полтавської області». Проєкт знаходиться в стадії розробки. 

 

 
 

 

ГАЛУЗЬ ОСВІТИ 

Мережа закладів освіти Миргородської міської територіальної громади складається з 15 закладів 

загальної середньої освіти (5 004 учнів), 6 закладів дошкільної освіти та 8 структурних дошкільних 

підрозділів (1 264 дитини), 4 закладів позашкільної освіти ( 1713 дітей), Інклюзивно-ресурсного центру. 

Середня наповнюваність класів – 24 учні у міських і 11 учнів – у сільських загальноосвітніх закладах. 

У закладах дошкільної освіти середня наповнюваність груп - 20 дітей у міських ЗДО і 19 дітей - у 

сільських садочках.  



Заклади позашкільної освіти: 94 гуртки які відвідують 1713 дітей: ЦЕВ, ЦЕНТУМ, СЮТ, СЮТур. Це 

становить 45% від кількості учнів. У закладах освіти 1282 працівників, з них 729 – педагогічних, 553 – 

непедагогічних. 

Інклюзивна освіта 

На обліку у закладах освіти перебуває 212 дітей із особливими освітніми потребами. У закладах 

дошкільної освіти 16 дітей з особливими освітніми потребами навчаються у 7 інклюзивних групах. 

У 2 групах спеціального призначення виховуються діти із затримкою психічного розвитку (ДНЗ №10 

«Веселка») та діти з порушенням зору – у двох групах ДНЗ №2 «Оленка».  

У закладах загальної середньої освіти Миргородської міської територіальної громади відкрито 25 

інклюзивних класів, де навчаються 38 дітей із особливими освітніми потребами.  

У ОЗО «Миргородський ліцей №1 імені Панаса Мирного», ЗОШ І-ІІІ ст. №3, ОЗО «Миргородський ліцей 

імені Івана Андрійовича Зубковського», НВК (днз-знз) «Гелікон» створені ресурсні кімнати для підтримки та 

розвитку дітей із особливими освітніми потребами. У закладах освіти працюють 44 команди психолого-

педагогічного супроводу дітей з ООП.  

 

 
Реформа освіти 

Четвертий рік в Україні триває реформа освіти. Відповідно до Концепції «Нової української школи», для 

створення належного освітнього середовища з бюджету міста у 2021 р. виділено 1 млн. 259 тис. грн. 

Надійшли кошти державної освітньої субвенції в розмірі 1млн. 333 тис. грн. Всього для забезпечення якісної 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» виділено 2 млн. 592 тис. грн.  

Для здійснення дистанційної освіти вчителів Миргородська міська територіальна громада отримала 127 

ноутбуків загальною вартістю 2,3749 млн. грн., з яких 855 тис. грн. – це кошти бюджету громади. Всі заклади 

загальної середньої освітні м. Миргород працюють у проєкті «Моя школа», впроваджуючи в життя 

електронні цифрові ресурси: електронний щоденник, електронний журнал. Сільські ЗЗСО працюють на 

платформі «Нові знання» та «Е – journal».  

 



 
 

У трьох класах гімназії імені Т. Г.Шевченка діти продовжують навчання за програмою Всеукраїнського 

науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». Три класи у ОЗО «Миргородський ліцей №1 імені 

Панаса Мирного» та один клас у СШ №5 працюють за експериментальною освітньою програмою «На крилах 

успіху» («Світ чекає крилатих»). 

ОЗО «Миргородський ліцей №1 імені Панаса Мирного» є переможцем трьох проєктів обласного 

конкурсу Шкільний громадський бюджет та обласного конкурсу екологічних громадських ініціатив з 

проектом «Сучасний кабінет – лабораторія екології та біології (фінансування 50%/ 50% обласний і місцевий 

бюджет). 

У 2021 році реалізовано 5 проєктів – переможців міського конкурсу Громадський бюджет. 

 

 
 



За Програмою "Місто активних громадян" цього року перемогли також 5 проєктів.  

У рамках Програми реалізації Концепції допризовної підготовки і військово - патріотичного виховання 

молоді м. Миргород на 2021 рік для обладнання навчальних кабінетів із предмету «Захист України» із 

міського бюджету профінансовано 50 тис. грн. 

 

Харчування  
У закладах загальної середньої освіти гарячим харчуванням охоплено 100% учнів 1 – 4 класів та 9% 

учнів 5 – 11 класів. У 2021 році профінансовано 7430.4 тис. грн.: вартість харчування з розрахунку на 1 день 

становить: 

- 17 грн. 00 коп. для учнів 1 – 4 класів – сніданок та для харчування учнів у групах продовженого дня; 

- 20 грн. 00 коп. для учнів 5 – 11 класів – сніданок: 

 - у групах раннього віку дошкільних закладів освіти – 30 грн. 00 коп.; 

 - у групах дошкільного віку – 45 грн. 00 коп. 

У закладах загальної середньої освіти плата батьків за одноразове харчування (сніданок) учнів 1 – 4 

класів у розмірі 20% від загальної вартості харчування дитини в день. Звільнені від оплати за одноразове 

харчування (сніданок) учні пільгових категорій. 

У закладах дошкільної освіти встановлено плату батьків за харчування дитини в розмірі 60 % від 

загальної вартості харчування дитини в день. Звільнено від батьківської плати за харчування дітей-пільгових 

категорій. Зменшено на 50 % розмір плати за харчування дітей дошкільного віку із багатодітних сімей. 

У рамках регіональної програми «Дітям Полтавщини – якісне харчування» харчоблоки загальноосвітніх 

закладів поповнилися новим обладнанням на загальну суму 860 тис. грн., співфінансування з міського 

бюджету становить 30 % (258 тис. грн.). 

 

Оздоровлення 

У 2021 році за програмою відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та 

відпочинку оздоровилось 119дітей. Сума компенсації на одну дитину – 4790 грн. (40% - обласний бюджет, 

60% - міський бюджет). Всього використано 570.0 тис грн. бюджетних коштів (342.0 тис. грн. – місцевий 

бюджет, 228,0 тис. грн. – обл. бюджет). Також 32 дітей пільгових категорій мали змогу оздоровитися у 

дитячих позаміських закладах оздоровлення: «Миргородський», «Еколог», «Ерудит» та «Горизонт». У МДЦ 

«Артек» та УДЦ «Молода гвардія» за кошти державного бюджету оздоровилося 23 дитини пільгових 

категорій. 3 дитини учасників бойових дій оздоровилися в таборах, що розташовані в гірській місцевості 

Карпат. 

 

Підвіз дітей  
Підвіз учнів до навчальних закладів здійснюється 6-ма шкільними автобусами за вісьмома маршрутами 

та за трьома маршрутами діють послуги з підвозу. У 2021 році придбано два автобуси Ataman D093S2 

вартістю 1.849 млн. грн.. за одиницю для підвозу дітей (співфінансування 50%/50% обласний і місцевий 

бюджет). На послуги з підвозу дітей із сільської місцевості з міського бюджету за 2021 рік профінансовано 

353.1 тис. грн.  

 

 



 

Реконструкції, капітальні та поточні ремонти 

Проведено капітальний ремонт ганків ОЗО «Миргородський ліцей імені Івана Андрійовича 

Зубковського» (326 тис грн. – місцевий бюджет та 401 тис. – державні кошти), роботи завершені. Із місцевого 

бюджету додатково виділено: ОЗО «Трудолюбівська гімназія» – 100 тис. грн. на придбання газових котлів та 

150 тис. грн. для поточного ремонту системи опалення. Для проведення поточного ремонту футбольного 

поля на території Миргородської гімназії ім. Т. Г. Шевченка – 98 ,0 тис. грн. 

 

Пожежна безпека 

Автоматичною пожежною сигналізацією обладнано ДНЗ №12 «Світлячок» (358 228,00 грн.), ДНЗ № 10 

«Веселка». Фінансування галузі Освіта у 2021 році становить: 219.0 млн.грн, з них 98.0 млн. грн. – державна 

освітня субвенція, 121.0 млн. грн. – місцевий бюджет. 

 

Спорт, молодь та багатодітні сім'ї 

На проведення загальноміських фізкультурно-спортивних заходів у 2021 році було виділено 201 тис. грн. 

з міського бюджету, в тому числі, 60 тис. грн. на заходи Миргородського міського центру фізичного здоров’я 

населення "Спорт для всіх". Впродовж року проведено понад 30 спортивних та фізкультуро-оздоровчих 

заходів, якими охоплено понад 4 тис. осіб. За звітний період проведені змагання з боксу, волейболу 

класичного, пляжного волейболу, міні-футболу, пляжного футболу, настільного тенісу, кіокушин карате, 

легкої атлетики, греко-римської боротьби, скелелазіння на штучних опорах, шахів, скандинавської ходи, 

рибної ловлі, кульової стрільби, турніри до Дня фізичної культури та спорту та інші. Спортсмени громади 

брали участь у змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів з волейболу, пляжного волейболу, баскетболу, 

боксу, кікбоксингу, кіокушин карате, шахів, греко-римської боротьби. Також збірна команда громади взяла 

участь у змаганнях Обласної Спартакіади ветеранів спорту „Спорт для всіх – радість життя”. 

 

 
 

З метою популяризації спорту серед працюючого населення, проведено традиційну Спартакіаду 

трудових колективів громади з 13 видів спорту, в яких взяли участь 14 колективів, що становить 591 учасник, 

з них - 115 жінок.  

 



 
 

У рамках соціального проєкту «Здорова країна» за співфінансуванням з обласним бюджетом в 2021 році 

на території міста встановлено три мультифункціональних спортивних майданчики зі штучним покриттям. 

 

 
 

На базі дитячо-юнацької спортивної школи в 2020-2021 навчальному році займалося 514 вихованців. 

Впродовж 2021 року активно працювали 10 відділень: баскетбол, бокс, греко-римська боротьба, вільна 

боротьба, волейбол, легка атлетика, футбол, шахи, настільний теніс, гирьовий спорт, заняття на яких 

проводили 18 тренерів. Планові загальні видатки на функціонування ДЮСШ в 2021 році становлять 6 464 

тис. грн. 

 



 
 

Діяльність у сфері сприяння соціальному становленню та розвитку молоді протягом 2021 року 

здійснювалась в рамках Програми з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству Миргородської міської 

територіальної громади на 2021 рік. Фінансове забезпечення програми з бюджету громади в 2021 році 

становило 42,5 тис. грн.  

У рамках реалізації програми проведено конкурс «Молоді літератори Миргородщини», заходи з нагоди 

Міжнародного Дня матері, Міжнародного Дня сім’ї, Дня батька, Дня захисту дітей та інші. Окрім цього, 

традиційно багатодітні родини міста, які виховують п'ять та більше дітей чи перебувають у складних 

життєвих обставинах, отримали подарункові набори в рамках акцій: "Великодній кошик", "Школярик" та з 

нагоди новорічних свят.  

Окрім цього, в рамках міської програми "Місто активних громадян", відділом отримано додаткові кошти 

в розмірі 12 135 грн. на придбання спортивного інвентарю для кіокушин карате. Створено та постійно 

уточнюється єдиний облік (паспортизація) багатодітних сімей громади. Станом на 15.12.2021 року 

зареєстровано 306 багатодітних сімей, де виховується 1019 дітей. Впродовж року ще одній жительці міста – 

Оспіщевій Наталії Григорівні, за клопотанням Миргородської міської ради присвоєно почесне звання 

України "Мати-героїня". Станом на 15.12.2021 року таке звання отримали 29 жительок міста Миргород. 

 

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО 

До реформи з децентралізації у підпорядкуванні відділу культури знаходились 9 закладів. Після 

об’єднання у Миргородську міську територіальну громаду галузь «культура» це - 33 заклади, у тому числі: 17 

клубних закладів, 2 музеї і мистецька школа ім. А.П.Коломійця. Заклади культури проводять масові заходи 

для жителів громади, запроваджують виставки, екскурсії, конкурси і фестивалі, влаштовують народні 

гуляння та надають можливість бажаючим брати участь у гуртковій роботі відповідно до уподобань та 

талантів. 

 



 
 

При кожному клубові та бібліотеці працюють гуртки і творчі колективи, і це надзвичайно важливо, 

особливо для жителів сіл громади, які залучаються до культури, мистецтва, читання, відзначення державних 

свят і значимих подій  

 

 



 

При 17-ти клубних закладах працює 68 творчих колективів, серед яких 12 мають звання «народний» або 

«зразковий» колектив. Хочу зазначити лише найвідоміші серед них. При Гаркушинському СБК працюють 

народний аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль «Явір», створений в 1969 році, ансамбль «Мрія», 

1970 рік. При Вовнянському клубі успішно працює народний вокальний ансамбль «Калина», Хомутецький 

СБК славиться ВІА «Ритм», тріо «Куми», квартетом «Кристали». Місто Миргород має 10 творчих колективів 

із званням «народний».  

Робота відділу культури міської ради у 2021 році проводилась відповідно до річного плану роботи. На 

відзначення державних свят, проведення найбільш масових та традиційних свят в громаді протягом звітного 

періоду виділено 430 тисяч гривень бюджетних коштів відповідно до Програми культурно-мистецького 

розвитку. Організовано та проведено 800 масових заходів для жителів Миргородської міської територіальної 

громади.  

 

 
 

Найбільш масові: Новорічно-Різдвяні свята, народні гуляння на Масляну, весняні концерти, присвячені 

Дню закоханих та жінці, концертно-розважальні заходи до Дня захисту дітей, День молоді, День Конституції, 

Івана Купала, День прапора та День незалежності, День міста та Дні сіл громади.  

Карантинні вимоги та обмеження дозволили цьогоріч провести більшість з традиційних фестивалів: «В 

гостях у Гоголя», «МирГрад», всеукраїнський ковальський фестиваль ножових майстрів, присвячений 

пам’яті загиблих у зоні АТО українських майстрів-ковалів, мультикультурний фестиваль національних 

культур «Миргород. Місто миру єднає друзів».  

 



 
 

Творчі колективи міста взяли участь в обласному святі духової музики та марш-параді духових оркестрів 

(м.Полтава), обласному фестивалі-огляді фольклорних колективів «Чиста криниця» (під час проведення 

Національного Сорочинського ярмарку), обласному фестивалі-конкурсі «Осіннє золото» (м.Пирятин), 

Всеукраїнському фестивалі козацької пісні «Козацькі барви», обласному фестивалі «На гостини до 

Гребінки», етно-фестивалі «Під дідовими липами». Два роки поспіль колективи міста Миргород отримають 

звання найкращого колективу та ГРАН-ПРІ фестивалю імені Дмитра Луценка («Осіннє золото, м.Пирятин). 

Низкою цікавих заходів відсвяткували 160-річчя бібліотеки ім.Давида Гурамішвілі: зустрічі із відомими 

письменниками та поетами, концерти, літературні зустрічі, виставки, майстер-класи. За кошти місцевого 

бюджету у 2021 році на періодичні видання для бібліотек громади було виділено 49851.55 грн., виписано 118 

назв періодичних видань. Бібліотечні фонди наших бібліотек становлять понад 211 тисяч примірників. За 

звітний період фонди поповнилися на 1583 подаровані книги на суму 64946 грн.. 42 книги бібліотеки 

придбали за кошти спецфондів. Приємно зауважити, що бібліотеки громади не лише надають суто 

бібліотечні послуги. Бібліотекарі громади за потреби навчать відвідувачів користуватися комп’ютером, 

допоможуть скористатися можливостями мережі Інтернет, згенерують Ковід-сертифікат. У селах громади, де 

інтернет є не в кожній оселі, дані послуги є дуже актуальними. 

Цьогоріч бібліотека для дітей розширила свої послуги новим відділом для юнацтва, значно покращила 

матеріально-технічні умови роботи. Після невеличкого за площею приміщення бібліотеки за старою адресою 

два поверхи просторих кімнат на новому місці стали подарунком для дітвори нашої громади. Кожного тижня 

тут проходять цікаві масові заходи для дітей та юнацтва, бібліотека перетворилась на справжній культурний 

молодіжний центр.  

Говорячи про матеріально-технічну базу закладів культури, потрібно зауважити, що заклади у селах 

громади знаходяться у вкрай незадовільному стані. Потребують капітальних ремонтів всі без виключення. 

Ми лише на початку шляху життя у громаді, тому не маємо можливості відремонтувати все відразу. І тут 



хочеться подякувати меценатам і спонсорам, які допомагають наводити лад у будівлях клубів. Особливі 

слова подяки ТОВ «Астарта Прихоролля», яке втілило дитячу мрію у селі Петрівці - замінили вікна і двері, 

облаштували танцювальний простір в сільському будинку культури. Новорічні ранки у Петрівцях відбулись 

вже у новій сучасній танцювальній залі. 

 

 
 

 
 

Два миргородські музеї пропонують різним верствам і віковим категоріям населення, окрім екскурсій, 

велику кількість масових заходів, серед яких освітньо-розважальні програми для дітей, лекції та тематичні 

години для дорослих, урочисті відкриття виставок художників та майстрів декоративно-прикладного 



мистецтва. Активну творчу діяльність в місті ведуть літературне об’єднання «ДієСлово», клуб вишивальниць 

«Чарівниця» та клуб для жінок «Жіночий день», які діють при музеї Давида Гурамішвілі. Клуби за 

інтересами влаштовують творчі вечори, мистецькі акції в установах та організаціях міста, беруть активну 

участь у культурному житті. Літературно-меморіальним музеєм влаштовано 21 виставку, 53 масових заходів, 

48 екскурсій. 2204 особи відвідали музей протягом 2021 року. Краєзнавчий музей знайомить відвідувачів з 

особливостями історико-культурних традицій рідного краю. Протягом року влаштовано 28 виставок, 51 

тематичну та ознайомлювальну екскурсії, 19 масових заходів. Музей відвідало 2600 осіб. 

Мистецька школа надає початкову мистецьку освіту 300 учням музичних відділів та 60 учням відділу 

образотворчого мистецтва. При школі функціонує 17 учнівських колективів, 9 викладацьких колективів, 

серед яких 1 колектив «Оркестр народних інструментів» має звання «народний». Як і кожного року, великою 

кількістю переможних дипломів отримали учні школи за участь у фестивалях та конкурсах різного рівня.  

Заклади культури ведуть сторінки у соціальних мережах, долучаючи до подій культурного життя за 

допомогою новітніх технологій. Кожен заклад вносить свій вклад у розвиток культури в громаді, піднесення 

національного духу, патріотичне виховання жителів, об'єднання людей у любові до рідної держави і 

національної культури. 

 

Ось таким був минулий рік для нашої громади. Вкотре хочу подякувати всім за плідну співпрацю: 

депутатам міської ради, членам виконавчого комітету, працівникам апарату виконавчого комітету ради, 

органам самоорганізації населення, колективам комунальних підприємств, а також представникам 

громадськості за підтримку, розуміння та активну і дієву позицію. 

Нині перед нами стоять вагомі завдання з реалізації Стратегії розвитку громади: підвищення 

економічного потенціалу, поліпшення інвестиційного середовища, активної промоції. На результат повинні 

працювати всі, хто має знання та ідеї, досвід та ресурс: галузеві фахівці, підприємці, молодь. Друзі, вірю у 

нашу єдність та згуртованість заради сьогоднішнього дня та майбутнього! 

 

37600, м. Миргород, 

вул. Незалежності, 17,  

Тел.: 05355- 5-25-01, 

E-mail:mer_mirgorod@ukr.net 

 

Миргородський міський голова Сергій СОЛОМАХА 

mailto:mer_mirgorod@ukr.net

