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1. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

МІСТА У 2015 РОЦІ 
В світлі останніх подій, що відбулися в нашій країні, пов’язаних з військовими 

діями та, відповідним, погіршенням економічного розвитку в цілому, місту Миргороду 

протягом 2015 року вдалося частково досягти запланованих показників соціально-

економічного розвитку. 

Що стосується розвитку підприємництва, то в місті станом на 01.10.2015 року 

число діючих фізичних осіб-підприємців складало – 2556 та 176 юридичні особи.  

Щодо фінансової діяльності підприємств міста, то, за оперативними даними, 

прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 58,3%, за 

січень – червень 2015 року отримано 23,0 млн. грн.  

Збитково спрацювали 41,7% підприємств, якими отримано 10,9 млн. грн. збитків. 

Станом на 01.07.2015 року обсяг освоєних інвестицій в основний капітал склав 46,3 

млн. грн.  

Основними об’єктами інвестицій у 2015 році залишаються промислові об’єкти, 

санаторно-курортні заклади, об’єкти торгівлі, житлове будівництво та соціальна-

культурна сфера. 

Що стосується оплати праці, то, за даним органів статистики, середньомісячна 

заробітна плата за 9 місяців 2015 року становила 3443 грн., тоді коли за відповідний 

період минулого року цей показник складав 3066 грн., тобто відбулося збільшення на 

12,3%.  

У сфері захисту трудових прав працівників, насамперед з оплати праці, постійно 

здійснювались заходи щодо прискорення погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати. 

Згідно статистичних даних станом на 1 грудня 2015 року загальна сума 

заборгованості із виплати заробітної плати у місті становить 3735,7 тис. грн. 

Крім ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський комбінат хлібопродуктів №1», ТОВ 

«Миргородм’ясопром» до до категорії банкрути віднесено ДП НАК «Надра України» 

«Миргороднафтогазрозвідка». 

У сфері захисту трудових прав працівників, насамперед в частині своєчасності та 

повноти виплати заробітної плати, впродовж 2015 року здійснювались активні заходи в 

питаннях прискорення погашення заборгованості із виплати заробітної плати та 

упередження виникнення зарплатних боргів. 

Погашення заборгованої заробітної плати на підприємствах проводиться за 

рахунок виконання виконавчих проваджень.  

Понад 65% сімей міста охоплено системою соціального захисту з питань надання 

усіх видів соціальної  допомоги. За 11 місяців 2015 р. за рахунок субвенції з державного 

бюджету виплачено  державних допомог та субсидій у сумі 72366,34тис. грн., що на  

37924,4тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.  

Особливе значення для забезпечення виваженої політики соціального захисту 

відіграє Програма соціального захисту населення м.Миргорода, обсяги фінансування якої 

у 2014 році становили 147,956 тис.грн., у 2015 році – 373,4 тис.грн., що значно підвищило 

якість життя незаможних верств населення. 

Для виконання заходів Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО 

на 2015 рік, у міському бюджеті передбачено 619,2 тис.грн. За 11 місяців 2015 року 

виплачено одноразову грошову допомогу: 3 сім’ям загиблих на суму 30,0 тис.грн., 5 

пораненим учасникам АТО на суму 25,0 тис.грн. та  354 сім’ям учасників АТО для 



вирішення соціально-побутових питань та у зв’язку із скрутними життєвими обставинами 

на суму 354,0 тис.грн.  

 Станом на 15 грудня 2015р.  управлінням праці та соціального захисту населення 

міської ради в Єдиній інформаційній базі даних зареєстровано 2787 внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів антитерористичної 

операції. Вирішення питань підтримки, працевлаштування, навчаня та соціальної адаптації 

осіб даної категорії стало одним з найважливіших завдань 2015 року. 

 

У 2015 році продовжилась робота по освоєнню залучених інвестицій та грантових 

коштів по наступних напрямках. 

Другий кредит НЕФКО на реалізацію проекту «Зовнішнє освітлення м. 

Миргород». У 2014 – 2015 роках міська рада провела роботу по залученню другого 

кредиту НЕФКО на проект «Зовнішнє освітлення м. Миргород». Загальна вартість 

проекту – 955,3 тис. грн., у тому числі кошти обласного бюджету – 50,0 тис. грн., кошти 

міського бюджету – 96,7 тис. грн., кошти проекту – 808,6 тис. грн. 

Проектом передбачено технічне переоснащення мережі зовнішнього освітлення із 

встановленням 515 світильників покращеної оптики із натрієвими лампами високого 

тиску. 

DemoUkrainaDH – Мінрегіоном схвалено демонстраційний проект 

"Реконструкція системи опалення котельні по вул. Багачанська, 104". Наступним 

кроком є підготовка бізнес-плану, який складе основу прийняття рішення НЕФКО щодо 

фінансування проекту. Бізнес план буде підготовлений консультантом шведської компанії 

AF-Industry.  

Швейцарсько-український Проект DESPRO "Розвиток системи 

водопостачання в малих містах через покращення діяльності комунальних 

підприємств" протягом 2015-2017 років.  

Спільний проект ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду". 

За умовами проекту ЄС/ПРООН виділяє на місто еквівалент 60,0 тис. євро, але не більше 

12,0 тис. євро на одне ОСББ, що становить 50% від загальної вартості проекту. 

Місцеві Альтернативні джерела енергії: м. Миргород». У рамках проекту 

проведено значну роботу, а саме: розбудовано систему логістики, шляхом придбання 

необхідної техніки (автомобіль, навантажувачі) та створенням ресурсного центру 

розвитку біоенергетики, збудовано склад для зберігання біопалива, заготовлений 

необхідний обсяг палива, проведено реконструкцію котельні та паливного складу. 

Проект "Реконструкція мосту через річку Хорол, загальною довжиною 116 м 

по вул. Гоголя у м. Миргороді Полтавської області" став переможцем 

загальноукраїнського конкурсу, оголошеним Державним фондом регіонального розвитку. 

Загальна вартість проекту становить 19,9 млн. грн. 

 

Завершилися роботи по санації пілотного об’єкта під час реалізації проекту GIZ 

«Енергоефективність у будівлях», для впровадження була вибрана будівля ДНЗ № 5 

«Сонечко».  

У першій половині 2015 року встановлено індивідуальний тепловий пункт з 

погодозалежною автоматикою, утеплено цоколь будівлі, улаштовано відмостку та 

встановлені козирки над дверима. Вартість виконаних робіт становить 204 тис. грн. 

Запроваджені заходи дозволили досягнути зменшення споживання теплової енергії 

на 46%, підвищити комфортність перебування вихованців, вихователів та 

обслуговуючого персоналу. 

 

В 2015 році на капітальному ремонту  житлового фонду було використано 2111,3  тис. 

грн., в т.ч.: 

- на капітальний ремонт покрівель житлових будинків –  566,6 тис. грн.; 



- на капітальний ремонт інженерних мереж – 244,8 тис. грн.; 

- на капітальний ремонт та диспетчеризацію ліфтів  – 406,3 тис. грн.; 

- на утеплення фасадів 126,4 тис.грн. 

- та інше. 

Встановлено 30 теплових лічильників у 28 будинках.   

В 2015 році  в місті виконані роботи з капітального ремонту доріг по вул.  Раскової, 

Б.Хмельницького, Луговій, Д.Озеро, Полтавській, Троїцькій, Мічуріна, Ксьонза,  

тротуарів по вул. Шишацькій, Свидницького,  по вул. Гоголя, вул. Хорольській та вул. 

Воскресінській на загальну суму  2225,6 тис. грн. Всього на 2015 рік  заплановано коштів 

міського бюджету  на  капітальний ремонт доріг та тротуарів  в сумі  2229,6 тис. грн. 

В 2015 році  виконувались роботи з капітального  ремонту  внутрішньо будинкових 

проїздів  по вул. Багачанській, 108-112, Мічуріна, 5А, Вокзальній, 27-31, Спартаківській, 

15/27, Старосвітській, 3-5, Гоголя, 154  на загальну суму 449,3 тис. грн. із запланованих  

коштів на 2015 рік 449,5 тис. грн.  

По поточному ремонту доріг та тротуарів з асфальтобетонним покриттям на 2015 

рік виділені кошти в сумі 1168,0 тис. грн.  на  57 вулицях міста. Станом на листопад 

місяць виконані роботи з поточного ремонту на 57  вулицях міста на суму  1122,2  тис.грн.  

на площі 4657 м
2
. Виконані роботи на дорогах по вулицях Гоголя, Незалежності, 

Кашинського, Старосвітській, Я.Усика, Шишацькій, Залізничній, Багачанській та інших. 

В 2015 році значна робота була проведена з поточного ремонту внутрішньо 

будинкових проїздів та доріжок. Було виділено з міського бюджету кошти в сумі 340,4 

тис. грн. Освоєно 336,0 тис. грн. Виконані роботи по проїздах по вул. Свидницького,1,3,5, 

Гоголя, 15, 88, 113, 115, 137-139, 160, 162, 181б, Старосвітська, 19,29 та інших. 

З поточного ремонту  доріг з щебеневим покриттям  на 2015 рік виділені кошти в  

сумі 282,0 тис. грн. на 92 вулиці міста. Вже виконані роботи з грейдерування та висипки 

щебенем на дорогах по  83 вулицях. Використано 1503 т щебеню або 21 вагон. Для 

порівняння: в попередні  роки  за рік  висипалось лише 4 -5 вагонів щебеню.  

 

У 2015 році виконано значний обсяг робіт з реконструкції та капітальних ремонтів 

приміщень навчальних закладів. Зокрема проведено: реконструкцію корпусу № 1 ЗОШ № 

3 (перепланування частини першого поверху під приміщення їдальні), заміну частини 

віконних блоків у ДНЗ № 10 «Веселка», ЗОШ №9 ім. І.А. Зубковського; капітальний 

ремонт системи водопостачання у ДНЗ № 11 «Теремок». Відремонтовано покрівлі у ЗОШ 

№ 1 ім. Панаса Мирного, гімназії ім. Т. Г. Шевченка, ЗОШ № 7, НВК «Гелікон». 

Завершено будівництво спортивного майданчика у ЗОШ № 1 та реконструкцію будівлі 

ДНЗ № 5 «Сонечко». Триває реконструкція зали для занять з техніки пішохідного туризму 

та капітальний ремонт фасаду ЗОШ № 3. Реалізовуються спільні Проекти Європейського 

Союзу та Програми Розвитку Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»: 

капітальний  ремонт групи ДНЗ № 2 «Оленка» та заміна вікон у ЗОШ № 1. Розпочато 

реконструкцію басейну ДНЗ № 11 «Теремок».  Усього на проведення будівельних робіт 

для навчальних закладів Миргорода місцевим бюджетом виділено кошти у сумі майже 4,4 

млн. грн. бюджетних коштів та майже 1 млн. грн. з державного бюджету та кошти 

ПРООН. 

2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Програма економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік розроблена 

відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України” від 26.04.2013 року 2013 року № 1602-ІІІ 

та постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 року № 702 “Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621. 

В основу програми покладені основні положення Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету 



Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385. 

Програма визначає цілі соціально – економічного розвитку, головні завдання та 

заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності міста та 

максимального забезпечення соціального захисту населення. 

Основними цілями та завданнями програми є створення в перспективі підґрунтя 

для: 

 Поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки, як 

базису для підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення, якості та більшої 

доступності освіти і медичного обслуговування 

 Забезпечення рівня екології міського середовища, відповідного умовам 

курортного міста: 

 запобігання шкідливому впливу антропогенної діяльності на екологію міста; 

 оздоровлення річки Хорол і запобігання підтопленню території міста. 

 Підвищення якості та комфортності санаторно-курортних та рекреаційних послуг 

з поступовим виходом на європейські стандарти. 

 Збільшення вимог громади від використання унікальних природних ресурсів 

території: 

 розробка й реалізація економічно - обґрунтованої, прозорої та цілеспрямованої 

земельно-інвестиційної політики муніципалітету; 

 підтримка підприємницької активності у пріоритетних напрямах розвитку 

міста; 

 сприяння розвитку туризму в Миргороді та на Миргородщині; 

 розвиток маркетингової та інформаційно-рекламної діяльності. 

 Забезпечення комфортності мешкання у місті: 

 реформування системи управління й системи відносин власності у житлово-

комунальній сфері; 

 модернізація систем енерго-, тепло-, водопостачання та водовідведення у місті; 

 підтримка у належному стані житла, прибудинкових територій, території і 

доріг міста. 

 Збереження та відтворення людського капіталу міста, соціальний розвиток 

самоврядної громади: 

 стабілізація кількості населення міста шляхом системної підтримки фізичного 

здоров'я та ефективного соціального захисту; 

 створення умов для підвищення соціального статусу та розвитку особистості 

кожного громадянина; 

 сприяння розвитку різноманітних форм і методів самоорганізації населення, 

підвищенню громадської активності, залучення громади до євроінтеграційних процесів. 

 

 

3.ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У 2016 РОЦІ 

 

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ  ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

Сталому розвитку підприємництва у 2016 році сприятиме виконання заходів, 

передбачених Комплексною програмою розвитку малого підприємництва у м. Миргороді 

на 2016 – 2020 роки. 

За прогнозними розрахунками, у 2016 році сфера розвитку підприємництва буде 

характеризуватися наступними показниками: 

- кількість малих підприємств збільшиться на 2,3 відсотка у порівнянні з 2015 

роком; 



- середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах 

становитиме  1,2 тис.осіб, що у порівнянні з очікуваним показником 2015 року більше на 

9,1 відсотка. 

Поліпшення інвестиційного клімату, як основного чинника для реалізації 

інвестиційної моделі розвитку економіки, зміцнення міжнародного інвестиційного іміджу 

міста дасть можливість збільшити обсяг капіталовкладень з 92,6 до 105,9 млн.грн., або на 

0,9 відсотка у порівняних цінах. 

 

У 2016 році ключовим напрямком роботи залишатиметься участь у 

загальнодержавних та міжнародних конкурсах та проектах технічної допомоги. 

Серед запланованих для реалізації у 2016-му наступні проекти: 

Спільний проект ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" 
– про який вже йшлося раніше. 

DemoUkrainaDH – "Реконструкція системи опалення котельні по вул. 

Багачанська, 104". В рамках проекту планується охопити весь тепловий район 

«Авіамістечко» та провести модернізацію котельні по вул., Багачанська, 104, перекласти 

магістральні трубопроводи теплотрас із використанням попередньо ізольованих труб та 

встановити індивідуальні теплові пункти в 16 житлових будинках. Приблизний бюджет 

проекту становить 850 тис. євро. 

DESPRO (Підтримка децентралізації в Україні). У рамках проекту 

передбачається виділення коштів на співфінансування робіт з поліпшення системи 

централізованого водопостачання. Проект передбачає виділення 1,5 млн. грн. на 

модернізацію системи централізованого водопостачання. 

Проект планується реалізовувати двома чергами у 2015-2016 роках та провести 

наступні роботи: збудувати 7,92 км водогонів з доступом населення до якісної питної води 

у м. Миргород по таким вулицям: вул. Єрківська, вул. Ванди Василевської, вул. 

Міжболотна, вулСтаднянська, вул. Козацька, вул. Петрівська, вул. Красносільська, вул. 

Ламана, вул. Сластіона. Таким чином Миргородська міська рада разом із ОКПВКГ 

«Миргородводоканал» хочуть охопити 85 % населення з доступом до питної води. Також 

в межах цього проекту планується досягти скорочення рівня втрат води в мережах на 

15%. 

 

Угода мерів – стала стратегічним документом міста у планах 

енергозбереження. Ще у 2012 році Миргород приєднався до Європейської ініціативи 

Угода мерів, в рамках якої місто взяло на себе зобов’язання скоротити викиди СО2, 

зменшити споживання енергії та запровадити споживання альтернативної енергії на 20 

%. У 2016 році Миргородська міська рада продовжить впровадження заходів із 

скорочення споживання енергетичних ресурсів, як в бюджетній сфері так і житловій. 

GIZ «Енергоефективність у громадах». У межах співпраці з проектом місто 

постійно отримує консультаційну допомогу, долучається до навчання та впроваджує 

проекти із енергозбереження. У планах на 2016 рік впровадити за підтримки проекту GIZ 

«Енергоефективність у громадах» розробку програми майбутньої вело інфраструктури з 

подальшим її впровадженням, проведення навчання відповідальних за енергомоніторинг 

осіб в будівлях, функціонування ОСББ. 



ПРОМІС. В рамках програми "Партнерство для розвитку міст" (впроваджений 

Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади) місто 

Миргород пройшло конкурсний відбір серед інших українських міст.  

Пріоритетним завданням у співпраці міста з проектом ПРОМІС – є консультаційна, 

практична та матеріальна підтримка у розробці Стратегії міста Миргорода. 

 

Відповідно проекту Співробітництво територіальних громад вже підписано та 

зареєстровано в Мінрегіонбуді договора з територіально близькими селами щодо 

створення комплексної системи поводження з ТПВ. Даний проект поданий для реалізації 

у 2016 році на розгляд Державного фонду регіонального розвитку. 

Значну увагу місто продовжуватиме приділяти розвитку зовнішньоекономічних 

зв’язків.  

 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ 

 

Послідовна реалізація визначених завдань надасть можливість у 2016 році: 

 забезпечити приріст валової доданої вартості на 13,1 відсотка (передбачається, 

що фактором росту валової доданої вартості на 0,1 відсотка, у порівняних цінах, стане 

підвищення економічної ефективності виробництва, збільшення середньомісячної 

заробітної плати та збільшення надходжень податків до бюджету); 

 приріст реалізації промислової продукції на 2,0 відсотка (при чому загальний 

обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств становитиме 549,4 млн. грн., 

а у розрахунку на одну особу населення – 13,6 тис. гривень); 

 середньорічні темпи зростання заробітної плати становитимуть 12,9 відсотків; 

 збільшення податкових надходжень місцевого бюджету до 9,0 відсотка. 

У 2016 році прогнозується ввести в експлуатацію за рахунок усіх джерел 

фінансування 4,0 тис. кв. м житла.  

Зокрема,  продовжується виконання будівельних робіт 9 - поверхового 102 - 

квартирного житлового будинку з вбудованим магазином по вул. П.Мирного, 3 (ПП 

"Ангропродукт"); розпочаті будівельні роботи по будівництву 9-поверхового 105 - 

квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями офісів та відділу освіти 

райдержадміністрації по вул. Сорочинській, 53 (ТОВ "Лубнижитлобуд"). 

 

ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ 

Стан розвитку ринку праці безпосередньо залежить від стану соціально-

економічного розвитку міста. 

Реалізація заходів у сфері оплати праці забезпечить зростання середньої заробітної 

плати в економіці на 12,9 відсотків. 

Спрямування зусиль на ефективне виконання плану заходів з реалізації Програми 

зайнятості населення м. Миргорода на 2013 - 2017 роки дасть можливість 

працевлаштувати у 2016 році 1332 особи, прискорити працевлаштування та забезпечення 

потреб роботодавців у працівниках певної кваліфікації через організацію професійного 

навчання безробітних для потреб роботодавців, підвищити мотивації працівників до 

легальної зайнятості. 

У 2016 році прогнозується зменшення кількості відпочиваючих в санаторно-

курортній сфері на 16,1 відсотка, що в сумі складе 27,3 тис. осіб. Натомість обсяг 

реалізованих послуг у відпускних цінах планується на рівні 162,8 млн.грн., що на 3,2 % 

вище очікуваного показника 2015-го року. 

Політика в житлово-комунальному господарстві буде здійснюватися в чотирьох 

напрямках: 

• організація ефективного управління у сфері надання житлово-комунальних 

послуг; 



• забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального 

господарства; 

• технічне переоснащення житлово-комунального господарства, наближення до 

вимог Європейського Союзу щодо використання енергетичних і матеріальних ресурсів 

для надання житлово-комунальних послуг. 

 

У 2016 важливим напрямком діяльності влади залишиться реконструкція та 

будівництво об'єктів соціально - культурного призначення. 

 Значна сума коштів бюджету розвитку запланована на виконання робіт по 

реконструкції мосту через р. Хорол. 

Будуть виконані роботи по благоустрою міста, реконструкції та капітальному 

ремонту міських доріг та тротуарів, внутрішньобудинкових проїздів, доріжок і тротуарів 

житлового фонду, вуличного освітлення та інше. 

Буде проведено реконструкцію: 

- ДНЗ №11 "Теремок"; 

- Будівлі станції юних техніків; 

- Стадіону "Старт". 

Значний об'єм робіт планується виконати в напрямку охорони навколишнього 

середовища, зокрема: 

 продовження будівництва та реконструкції  водогонів по вул.Єрківській, 

Петрівській, В.Василевської, Почапці, Котляревській та Грекова; 

 будівництво ливневої каналізації по вул. Хорольській; 

 Заплановано будівництво:  

- Тепло генераторної по вул. Ігнатенка 6; 

- Спортивного майданчика "Єкстрім" по вул. Гоголя 175. 

 

В соціальній сфері робота буде спрямована на збереження мережі закладів освіти, 

культури та соціального захисту населення.  

Продовжуватиметься робота по підвищенню соціальних гарантій сім'ям з дітьми та 

іншим малозахищеним верствам населення, посилення контролю за додержанням чинного 

законодавства щодо надання пільг та соціальних допомог.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Отже, підсумовуючи аналіз проекту Програми соціально - економічного розвитку 

міста Миргорода на 2016 рік, можна зазначити, що вирішення комплексу проблем 

розвитку території з метою підвищення рівня життя населення призведе до:  

 зміцнення позитивного економічного, культурно - рекреаційного та туристичного 

іміджу міста; 

 позитивних зрушень у виробничій та переробній галузях економіки, шляхом 

модернізації існуючих виробничих потужностей;  

 посилення взаємодії з міжнародними організаціями технічної допомоги; 

 залучення в місто зарубіжного бізнесу і іноземних інвестицій; 

 збереження культурної спадщини, забезпечення доступу населення до кращих 

надбань вітчизняної, світової культури, підтримки аматорського та професійного 

мистецтва.  

 

Начальник відділу економічного прогнозування                              О.В.Голуб 

 


