
  Підсумки економічного і соціального 
розвитку за 2018 рік та проект Програми 
економічного і соціального розвитку 
міста Миргорода  
на 2019 рік 
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Договір про співробітництво громад в 
рамках розробки Стратегії сталого 

розвитку Миргородського субрегіону до 
2028 року  



Глобальні цілі  
сталого розвитку 



  Стратегічні напрямки розвитку 

Структура  

Стратегії сталого 

розвитку 

Миргородського 

субрегіону  

до 2028 року 



 В рамках реалізації Програми 
посилення конкурентоспроможності малого 

та середнього підприємництва    
м.Миргород: 



 В рамках реалізації Програми 
посилення конкурентоспроможності малого 

та середнього підприємництва    
м.Миргород: 



 Запровадження 
малопотужного FM-радіомовлення, 



 Ініціатива ЄС  
«Мери за економічне зростання» 



Фінансування заходів 
Програми 

реалізовується
за рахунок 
таких джерел 
фінансування, 
як: 



Обсяг освоєних капітальних інвестицій 
за рахунок усіх джерел фінансування 

 

2017 рік 2018 рік очікуване 2019 рік прогноз 

94,7 млн.грн. 
112,1 млн.грн. 

130,2 млн.грн. 



Договори про пайову участь забудовників 
у розвитку інфраструктури 

1900,0 

16,5 

27,4 

6,0 

за І-ІІІ квартали 2018 року, тис.грн. 

Комплекс з приймання 
первинної обробки, зберігання 
та відвантаження зерна ТОВ 
"Аграрна елеваторна компанія" 

Реконструкція будівлі 
автовісової під адміністративно - 
побутову будівлю 

Реконструкція з добудовою 
нежитлових приміщень 
(магазину) по вул. Гоголя, 139 

інші об'єкти 



Модернізація теплового району 

«Авіамістечко» в м. Миргород 

Полтавської обл. 

Вартість – 689,542  тис. євро 

Грант – 275,697 тис. євро 

Кредит – 293,7 тис. євро 

Місто – 120,145 тис. євро 

Встановлення сучасного 

конденсаційного котла потужністю 

3,5 МВт, перекладка всіх мереж з 

використанням попередньо 

ізольованих труб, встановлення ІТП 

в 17 житлових будинках. 



Реконструкція приміщення по вул. Гоголя, 171/1 для 
облаштування ЦНАП в  
м. Миргород Полтавської  
області 4,5 млн. грн.  



Спільний проект з м. Анікщяй (Литва) Проект 
«Зміцнення адміністративного та інституційного 

потенціалу співробітників муніципалітету м.Миргород  
                  (Україна)» 



Програма ЄС «Угода Мерів – Демонстраційні 
проекти 2» 

Проект «Модернізація виробництва, 

постачання та споживання теплового 

району в м.Миргород» (MO.GE.DI.CO) 

 

Модернізація котельні, встановлення 

котла на біомасі, будівництво 

тепломереж, модернізація ДНЗ №10 

Загальна вартість – 1,02 млн. євро, 

Кошти Євросоюзу – 763 тис. євро (75%) 

Кошти міста – 257 тис. євро (25%) 
 



ОСББ 
Станом на 12.11.2018 р. функціонують 27 ОСББ 

 У 2018 створено 3 нових:  

 ОСББ «Якова Усика, 17» по вул. Якова 

Усика, 17,  

 ОСББ «Шишацька 31» по вул. 

Шишацька, 31,  

 ОСББ «ЛІКО» по вул. Свидницького, 3А 



Обласний конкурс проектів розвитку  
територіальних громад Полтавської області 

 Проект «Впровадження сучасних технологій 
муніципального менеджменту у м.Миргород 

Полтавської області» 

Фінансування: 
0,6 млн. грн. – обласний бюджет 

0,6 млн. грн. – бюджет міста 



Програми охорони довкілля  та раціонального 
використання  природних ресурсів та забезпечення  

екологічної політики 

ПКД по об'єкту "Поліпшення 
технічного стану та благоустрою 

прибережної зони р. Хорол 
м.Миргород" - 299,9 тис. грн. 

Заходи із зариблення річки Хорол - 
18,7 тис. грн. 



Соціальний захист 



Доходи населення 
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2019 рік прогноз 

5670  грн. 
6893 грн. 

7726 грн. 



Сімейна медицина 



На капітальний ремонт житлового фонду використано 
коштів міського бюджету 2100,00 тис. грн., 

співфінансування мешканців – 390,5 тис. грн. 

1368,6 тис.грн. 

77,9 тис.грн. 

834,2тис.грн. 

Капітальний ремонт покрівель житлових 
будинків 

Капітальний ремонт інженерних мереж 

Капітальний ремонт ліфтів 



Ремонт об’єктів дорожньо-мостового 
господарства 

виділено коштів в сумі 23281,2 тис.грн.  
 

Поточний ремонт доріг 
та тротуарів; 4699,3 тис 

грн 

Капітальний ремонт 
доріг та тротуарів; 
12138,3 тис.грн. 

Реконструкція тротуару; 
2231,8 тис.грн. 

Капітальний ремонт 
внутрішньобудинкових 

проїздів  
69,2 тис.грн. 

Поточний ремонт 
внутрішньобудинкових 
проїздів; 242,7 тис.грн. 



Капітальне будівництво 



Культурно-мистецький розвиток 



Спорт 



 ПРОГРАМА економічного і соціального 

розвитку районів міста на 2019 рік 

 
• Нормативно-правова база: 

Закон України від 23.03.2000 року № 1602-ІІІ «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України» 

постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 
621 «Про розроблення прогнозних i програмних документів 
економічного i соціального розвитку та складання проекту 
державного бюджету»  

постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 року № 
546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 
розвитку України на 2019-2021 роки» 



Відповідність Програми 
стратегічним та операційним цілям: 

 

Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 
Полтавської області на 2018-2020 роки 

Стратегії розвитку  
Полтавської області на період до 2020 року 

Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року 

Стратегія сталого розвитку  
Миргородського субрегіону 

до 2028 року 



ДОДАТКИ 

 СТРУКТУРА  
програми економічного і соціального  

розвитку міста 

РОЗДІЛ ІІІ 

Шляхи  
підвищення 
конкуренто-

спроможності 
міста (району) та 

досягнення 
збалансованого 

розвитку 

РОЗДІЛ ІІ 

Цілі та 
пріоритети 

економічного 
і соціального 

розвитку 

ВСТУП 

РОЗДІЛ І 

Аналіз 
економічного 
і соціального 
розвитку за 

2018 рік 



Основні цілі та завданнями програми: 

• 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 належного рівня екології міського середовища; 

• Збільшення вимог громади від використання унікальних природних 

ресурсів території; 

• Забезпечення комфортності проживання у місті; 

• Збереження та відтворення людського капіталу міста, соціальний 

розвиток самоврядної громади. 

 

 



 

Дякуємо за увагу! 
 
 

Відділ економічного прогнозування  
та туризму 

Миргородської міської ради 
 
 

econom_mmrada@ukr.net 
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