
Інформація про виконання заходів Стратегії розвитку Миргородської міської громади за 8 місяців 2022 року 

Номер та дата 

рішення про 

затвердження 

стратегії 

Стратегічна ціль Операційна ціль Завдання Результати 

реалізації завдання 

(коротко із 

зазначенням чітких 

результатів та 

досягнень) 

Суми коштів та 

джерела 

фінансування 

заходу, тис. грн 

 

Рішення тридцять 

сьомої сесії 

Миргородської 

міської ради сьомого 

скликання від 

18.05.2018р. № 101 

«Про затвердження 

Стратегії  сталого 

розвитку 

Миргородського 

субрегіону до 

2028року» 

 

Формування 

екобезпечного 

простору субрегіону 

та розвиток 

інфраструктури 

безпеки ММТГ 

Розробка та 

впровадження 

Програми розвитку 

житлово-

комунального 

господарства 

громади 

Будівництво, 

поточний та 

капітальний  

ремонти, 

реконструкція 

об'єктів дорожньо-

мостового 

господарства 

Проведено поточні 

ремонти об'єктів 

дорожньо-мостового 

господарства 

громади 

8409,00 

(кошти місцевого 

бюджету) 

 

Формування 

екобезпечного 

простору субрегіону 

та розвиток 

інфраструктури 

безпеки ММТГ 

Впровадження Плану 

дій сталого 

енергетичного 

розвитку ММТГ 

Модернізація 

виробництва, 

постачання та 

споживання 

теплового району в 

місті Миргород 

(MO.GE.DI.CO) 

Побудовано 

котельню з 

комбінованим 

виробництвом 

теплової енергії по 

пров. Прорізний 

733,00 

(кошти місцевого 

бюджету) 

1297,00 

(грантові кошти) 

 

Розвиток 

рекреаційної 

спроможності 

території 

Створення умов для 

відновлення 

існуючих та 

будівництва нових 

об’єктівна території 

Реконструкція старої 

будівлі школи №1 під 

школу мистецтв по 

вул. Гоголя, 173/2 в 

м. Миргород 

Позашкільною 

роботою буде 

охоплено 800 дітей, в 

тому числі 174 

внутрішньо-

1548,00 

(кошти надзвичайної 

кредитної програми 

для відновлення 

України) 



громади Полтавської області переміщені особи. До 

тематичних заходів 

матиме доступ усе 

населення 

субрегіону, у тому 

числі 1933 

внутрішньо 

переміщених осіб 

305,00 

(кошти місцевого 

бюджету) 

 

Розвиток 

рекреаційної 

спроможності 

території 

Створення умов для 

відновлення 

існуючих та 

будівництва нових 

об’єктівна території 

громади 

Капітальний ремонт 

приміщень 

інфекційного 

відділення КНП 

"Миргородської 

лікарні інтенсивного 

лікування" по вул. 

Гоголя, 172 в м. 

Миргород 

Полтавської області 

Забезпечення 

якісними медичними 

послугами жителів 

Миргородської 

громади (49595 осіб 

та ВПО (9872 особи) 

3782,00 

(субвенція на 

соціально-

економічний 

розвиток) 

1856,00 

(кошти місцевого 

бюджету) 

 

Розвиток 

рекреаційної 

спроможності 

території 

Створення умов для 

відновлення 

існуючих та 

будівництва нових 

об’єктівна території 

громади 

Реконструкція центру 

естетичного 

виховання за 

адресою: вул. 

Грекова, 5 в м. 

Миргород 

Полтавська обл. 

Коригування 

Створення належних 

умов забезпечення 

роботи 20 гуртків 

художньо-

естетичного та 

декоративно-

ужиткового 

спрямування, 

функціонування 50 

груп із загальною 

кількістю близько 

800 вихованців 

4209,00 

(кошти надзвичайної 

кредитної програми 

для відновлення 

України) 

830,00 

(кошти місцевого 

бюджету) 



 

Розвиток 

рекреаційної 

спроможності 

території 

Створення умов для 

відновлення 

існуючих та 

будівництва нових 

об’єктівна території 

громади 

Реконструкція 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

"Миргородська 

лікарня інтенсивного 

лікування" по вул. 

Гоголя, 172 в м. 

Миргород 

Полтавської обл. 

Забезпечення 

якісними медичними 

послугами жителів 

Миргородської 

громади (49595 осіб 

та ВПО (9872 особи) 

 

528,00 

(кошти місцевого 

бюджету) 

      

 

А.2.Розвиток 

інвестиційної 

спроможності та 

потенціалу 

субрегіону 

А.2.4. Розробка та 

постійне оновлення 

інвестиційного 

паспорту субрегіону 

з використанням 

сучасних ІТ - 

технологій 

Розроблення 

містобудівної 

документації 

Миргородської ТГ 

18.02.2022р. 

шістнадцятою сесією 

Миргородської 

міської ради 

восьмого скликання 

прийнято рішення № 

32 «Про розроблення 

комплексного плану 

просторового 

розвитку території 

Миргородської 

міської 

територіальної 

громади 

Миргородського 

З місцевого бюджету 

на реалізацію завдань 

в 2022 році 

передбачено 

500,000 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



району Полтавської 

області» 

Станом 01.08.2022р. 

розроблена 

містобудівна 

документація 

«Генеральний план з 

розробкою Плану 

зонування села 

Шпакове 

Миргородського 

району Полтавської 

області» та Звіт про 

стратегічну 

екологічну оцінку з 

17.08.2022р. 

тривають Громадські 

обговорення о 

 

 

Захід профінансовано 

за кошти фізичної 

особи сума не 

оприлюднена. 

 

С.1. Формування 

екобезпечного 

простору субрегіону 

С.1.1. Розробка та 

впровадження 

Програми розвитку 

житлово – 

комунального 

господарства 

субрегіону 

Забезпечення 

інформативності 

просторового 

орієнтування, 

гармонізація 

архітектурного 

середовища території 

Миргородської ТГ-

встановлення нової 

системи вказівників 

та знаків, 

розроблення нових 

Правил розміщення 

реклами 

Завдання не 

реалізовувались в 

зв’язку з 

обмеженнями, 

визначеними 

Законом України 

«Про правовий 

режим воєнного 

стану» 

 



 

С.2.Формування 

системи підвищення 

якості людського 

капіталу 

С.2.4.Створення 

системи доступу до 

освіти для людей з 

обмеженими 

можливостями 

Створення 

доступного 

середовища, 

орієнтованого на осіб 

з інвалідністю: 

 

Проведено 

моніторинг 

облаштування 

елементами 

доступності 

адміністративних 

будівель та споруд 

органів місцевого 

самоврядування, 

розташованих на 

території 

Миргородської ТГ. 

Оснащення 

громадських об’єктів 

– нового будівництва 

мобільними та 

стаціонарними 

пандусами, перилами 

та іншими 

елементами 

доступності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші завдання не 

реалізовувались в 

зв’язку з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти фізичних осіб: 

- магазин 

непродовольчих 

товарів за адресою м. 

Миргород, вул. 

Сорочинська, 2 

приміщення 4 - 

1352,016 тис. грн 

- мийка 

самообслуговування 

комбінованого типу 

«Люкс Ваш» за 

адресою: м. 

Миргород, вул. 

Хорольська – 850,000 

тис. грн. 

 



обмеженнями, 

визначеними 

Законом України 

«Про правовий 

режим воєнного 

стану»кольором, 

маркування місць для 

стоянок 

 

Розвиток мережі 

соціальних та 

медичних послуг для 

мешканців 

субрегіону 

Розвиток 

інфраструктури 

профілактики та 

лікування 

захворюваності 

(комплексна 

програма «Здоров’я 

громади») 

Телемедецина, як 

метод покращення 

надання медичних 

послуг в 

Миргородській 

міській 

територіальній 

громаді 

Забезпечення 

якісними медичними 

послугами жителів 

Миргородської 

громади (49595 осіб 

та ВПО (9872 особи) 

1460,50 

(грантові кошти) 

 

Формування 

екобезпечного 

простору субрегіону 

та розвиток 

інфраструктури 

безпеки ММТГ 

Розробка та 

впровадження 

Програми розвитку 

житлово-

комунального 

господарства 

громади 

Програма розвитку 

житлового фонду 

громади 

Покращення 

фізичного стану 

житлового фонду м. 

Миргород та 

забезпечення умов 

безпечного 

проживання. 

Раціональне 

використання коштів 

загального 

користування, 

нежитлових 

приміщень будинків, 

соціальна мобілізація 

мешканців, 

виховання 

відповідальності 

1612,25 

(кошти місцевого 

бюджету) 

 



співвласників 

житлових будинків.  

 


