
МИРГОРОД 

ЗВІТ 
міського голови 

про роботу міської 
ради 

та її виконавчих 
органів 

за 2019 рік 



Робота міської ради 7 скликання 
 

Проведено: 
• 9 сесій (2 - позачергові) 
• 64 засідань постійних 

комісій 
• 9 погоджувальних рад 

 
Прийнято: 

• 343 рішення 
 

з них 10 рішень про депутатські запити 
та 4 рішення з питань регуляторної 
політики 

 

 
 



 

Проведено: 
• 12 засідань 

 
 

Прийнято: 
• 508 рішень, із них: 

- 32 з  основних питань  
- 476 з поточних питань 
 

Робота виконавчого комітету  



 Органи самоорганізації населення 

• 7 рад мікрорайонів  
• 255 вуличних та 

будинкових комітетів 
• 29 ОСББ 
 

Фінансування програми підтримки 
діяльності органів самоорганізації 
населення 

335,0 тис. грн.  
Фінансування програми 

підтримки ОСББ 

668,6 тис. грн. 



 
Інформування населення та відкритість влади  

 



18 особистих прийомів  

громадян, із них 7 виїзних 

140 усних звернень 

Актуальність питань: 
• утримання житлового фонду  
• благоустрій 
• соціальний захист 
• земельні питання 
• екологія 
• транспорт 





 
 
 
 

Система відеоспостереження «Безпечне місто»  
  
  

 
У системі 

відеоспостереження 
працює 25 камер, 

інформація з яких протягом 
місяця зберігається на 

спеціальному відео-сервері 
 

8 камер з 25 доступні для 

перегляду на офіційному 
вебсайті 



Центр надання адміністративних послуг 

171 адміністративна послуга: 

113 послуг, які надаються відділами та 

управліннями міської ради 

48 послуг органами виконавчої  влади 

10 послуг  районної державної 

адміністрації 
 

За рік подано 28 323 заяв 
За консультаціями звернулися  понад 

43 тисячі громадян 



Було заплановано отримати 
(без врахування офіційних трансфертів) 

231 785,5 тис. грн. 
 
Отримано – 244 540,2 тис. грн. 
 
Перевиконання 
12 754,7 тис. грн., або 105,5% 

232020,8; 
94,9%

12519,4;
5,1%

Бюджет міста  по фондах 
за 2019 рік (тис.грн.)

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Бюджет 

Бюджет отримав доходів більше проти 2018 року 

на 24 489,1 тис. грн., або 111,1% 



Видатки 





Стратегія сталого розвитку 
Миргородського субрегіону до 2028 року 

  

Розвиток бізнесу та 

зеленої економіки 

Стратегічні напрями розвитку 

Розвиток 

лікувально-

бальнеологічної 

та рекреаційно-

туристичної 

сфери 

Покращення 

системи 

управління та 

активізація 

громади 

субрегіону 

Формування 

екобезпечного 

соціально-

культурного 

простору 

субрегіону 



3-тє місце у рейтингу інституційної спроможності і сталого 
розвитку малих та середніх громад України серед 1 321 громади 

 

Рейтинг враховує 38 критерійних показників та відображає інвестиційну 
привабливість громад 



Промислове виробництво 

прогноз 

Основні промислові підприємства 
за галузями діяльності 

Найменування 

підприємств 
  

Продукція, 

що випускається 

ПАТ 

"Миргородський 

завод мінеральних 

вод" 

 
Мінеральна вода, питна 

вода столова 

ПАТ "Армапром"  

Запірна, захисна та 

запобіжна арматура з 

корозійностійкої сталі 

ТДВ 

"Миргородський 

хлібозавод" 

 
Хлібобулочні та 

кондитерські вироби 

ДП "Миргородське 

лісове 

господарство" 

 Вироби з деревини 

ТОВ Видавництво 

"Миргород" 
 Друкована продукція 



Основні промислові підприємства 

Харчова промисловість: 
ПАТ «Завод мінеральних вод» 
ТДВ “Миргородський хлібозавод” 

Переробна промисловість: 
ПрАТ «Полтаське ХПП» 

Машинобудування та металообробка: 
ПАТ «Армапром» 



Експортний 
потенціал 

Заготовка паркетна 

Запірна арматура 



Створення туристичного кластеру 



Промоція туристично– 
рекреаційного потенціалу 

Джерела фінансування: 
 

 Обласний конкурс проєктів розвитку 
територіальних громад Полтавської області 

 
 Цільова програма підтримки інвестиційної 

діяльності , зміцнення іміджу та розвитку 
співробітництва м. Миргорода на 2017-2021 
роки 



Нові об’єкти сфери торгівлі, ресторанного 
господарства та сфери послуг 

• магазин «Економ» 
  вул. Свидницького, 1 

 
• кондитерська «Konditorei Оксани  

Мастюк» 
  вул. Сорочинська, 53 

 
• салон косметологічних послуг  
  вул. Незалежності, 15А  
 
• «Піца з собою» вул. Гоголя, 98А  
•  кіоск (гарячі напої) вул. Гоголя, 146  



Фонд підтримки підприємництва 

Загальна сума Фонду: 66,0 тис. грн. 
 
У 2019 році використано для втілення бізнес-
плану "Майстер-класи по сучасних методиках 
масажу“– 16,0 тис. грн. 
 
Майстер-класи плануються проводитися у 
спортивно-оздоровчому центрі «Афродіта» з 
подальшим створенням нового робочого 
місця. 



Програма посилення конкурентоспроможності 
малого та середнього підприємництва  

Мета програми: 
 

• Удосконалення базових умов ведення бізнесу 
• Покращення публічних сервісів для малого та 

середнього підприємництва  
• Спрощення доступу до фінансових ресурсів і 

закупівель 
• Підтримка виходу малого та середнього 

підприємництва  на нові ринки 
• Сприяння підвищенню компетенцій і запровадженню 

інновацій 
• Підтримка екологічних ініціатив 



За Програмою 
впроваджуються 2 проєкти: 

 

«Центр підтримки та розвитку 
бізнесу» 
 

Загальний бюджет: 894,5 тис. грн. 
 

«Створення Центру керамічного 
мистецтва» 
 

Загальний бюджет: 1 543,8 тис. грн. 



Cоціальний захист населення 

• одноразова адресна допомога – 
984,5 тис. грн. 725 жителям міста 

• одноразова допомога при 
народженні дитини – 32,7 тис. грн. 
109 жінкам 

• допомога на ремонт житла –  
   100,0 тис. грн. 10 інвалідам війни 

• разова адресна допомога учасникам ліквідації наслідків аварії 
ЧАЕС – 136,8 тис. грн. 212 особам 



Реалізація заходів із  соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни, 
осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, учасників АТО, ООС 

Державний бюджет – 2 428,3 тис. грн.:   
матеріальна одноразова допомога особам з інвалідністю 
– 11,6 тис. грн.; .  
санаторно-курортне  оздоровлення, професійна та психологічна 
реабілітація – 453,5 тис. грн.;  
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 
– 1 963,2 тис. грн. 
Обласний бюджет – 391,5 тис. грн.:  
ритуальні послуги на поховання – 11,4 тис. грн.;   
санаторно-курортне  оздоровлення – 193,3 тис. грн.;  
безоплатне (пільгове) зубопротезування та придбання  ліків 
особам, постраждалим на ЧАЕС – 186,8 тис. грн. 
 Міський бюджет – 2 400,2 тис. грн.:  
 автомобільний проїзд –  1 367,7 тис. грн.; 
 проїзд у приміському залізничному транспорті – 399,3 тис. грн.; 
 послуги зв’язку – 526,2 тис. грн.;  
 відшкодування  вартості проїзду  міжміським транспортом           
особам, постраждалим на ЧАЕС – 8,5 тис. грн.; 
 безоплатне (пільгове) придбання  ліків особам, 
 постраждалим на ЧАЕС –  98,5 тис. грн. 
 



Соціальна підтримка 
учасникам АТО, ООС та членам їх сімей 

Обсяг фінансування Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, 

ООС на 2019 рік  – 1 481,6 тис. грн.: 
• одноразова грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань  75 

сім’ям учасників АТО      75,0 тис. грн.; 
• одноразова матеріальна допомога  2 особам, які отримали захворювання, 

пов’язане з участю в  АТО      10,0 тис. грн.; 
• щорічна матеріальна допомога 1 сім’ї загиблого воїна – інтернаціоналіста та 5 

сім’ям загиблих учасників АТО, ООС      66,7 тис. грн.; 
• безкоштовне харчування вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів, батьки яких беруть (брали) участь в АТО, ООС 
      – 1 289,9 тис. грн.; 
• організація поховання – 40,0 тис. грн. 



Державна допомога 

Обсяг фінансування всіх видів державних допомог – 
44 777,2 тис. грн. 
        У тому числі: 
• Допомога сім'ям з дітьми – 19 368,6 тис. грн.  1199 сім'ям 
• Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям –  
        7 728,6 тис. грн. 224 сім’ям 
• Соціальна  допомога інвалідам з дитинства  –  
       11 475,7 тис. грн. 533 особам 
• Допомога дітям, які виховуються  у багатодітних сім’ях  – 
       1 941,4 тис. грн. 116 особам 
• Відшкодування послуги «муніципальна няня» – 18,9 тис. грн. 

7 особам 

43 610,7 44 777,2 

2018р. 2019р. 
Компенсація за отримання житла: 
• 2 особам з інвалідністю внаслідок війни (II група, учасники АТО) – 1 240,5 тис. грн.; 
• 1 особі з інвалідністю внаслідок війни (II група, воїн-інтернаціоналіст)  – 620,3 тис. грн.; 
• 1 дитині позбавленій батьківського піклування – 326,6 тис. грн. 



Субсидії та пільги на  житлово-комунальні послуги  

3 692 
особи 

 2 421 
особа 

 
 2018р. 2019р. 

Пільги 

81780,0 

63097,2 

7664 7684 

2018p. 2019р. 

Cубсидії 

Сума, тис.грн 

Домогосподар
ства 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2019 рік 

Придбано Державна субвенція  Міський бюджет  

16 ПК 144,0 тис. грн. 96,0 тис. грн. (40%) 

Швидкісний Інтернет  413,5 тис. грн. 

Громадський бюджет 
Назва проєкту Заклад 

освіти 
Сума 

Комбінований 
баскетбольний та 

волейбольний 
майданчик 

СШ №5 1 466,0 тис. грн. 
 (освоєно 

772,0 тис. грн.) 

Поповнення 
книжкових фондів 
шкільних бібліотек 

71,5 тис. грн. 

Малі архітектурні 
форми для 

майданчиків 

ДНЗ №10 
«Веселка» 

57,6 тис. грн. 

Дитячий майданчик НВК 
«Гелікон» 

99,4 тис. грн. 

Освіта 
Заклади загальної середньої освіти – 7 (4 022 учнів) 
Заклади дошкільної освіти – 6 (1 336 дітей) 
Заклади позашкільної освіти – 4 (1 771 вихованців) 

Нова українська школа 

2018 рік 2019 рік 

1 660,2 тис. грн. 2 393,0 тис. грн.* 
* 668,7 тис. грн. (держ. осв. субвенція); 200,0 тис. грн. (обл. 

бюджет); 1 524,4 тис. грн. (міський бюджет). 



Підвіз дітей – 440,0 тис. грн. 

Капітальні,  поточні ремонти,  придбання 

пришкільні табори – 176,2 тис. грн. 
придбання путівок – 774,3 тис. грн. (за системою співфінансування) 

Оздоровлення: 

Заробітна плата – 102 699,2 тис. грн.  
Енергоносії – 9 992,8 тис. грн. 
Харчування – 6 103,8 тис. грн. 

Програма реалізації  Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді – 

136,2 тис. грн. 

Всього коштів Кошти міського бюджету  Кошти обласного бюджету  

5 214,0 тис. грн. 4 414,0 тис. грн. 800,0 тис. грн.    

Фінансування галузі  - 124 625,8 тис. грн. 

Підтримка обдарованих дітей – 187,0 тис. грн. 



ЗОШ № 9 ім. І.А.Зубковського 
• капітальний ремонт частини даху –  

380,0 тис. грн. 
• поточний ремонт огорожі спортивного 

майданчика – 94,1 тис. грн.  

 ЗОШ № 5 
• капітальний ремонт  приміщень 

харчоблоку – 130,0 тис. грн.  
• заміна віконних  та  дверних 

блоків – 931,8 тис. грн. 



Гімназія ім. Т. Г. Шевченка 
• капітальні ремонти частини 

покрівлі – 588,6 тис. грн.  
• поточні ремонти – 52,0 тис. грн. 

НВК « Гелікон» 
капітальний ремонт частини приміщень 
харчоблоку – 322,0 тис. грн. 

ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного 
• пандус – 106,0 тис. грн. 
• пожежна сигналізація – 422,8 тис. грн. 



ДНЗ №2 «Оленка» 
заміна частини вікон – 300,0  тис. грн. 

ДНЗ № 11 «Теремок» 
заміна частини вікон – 200,0 тис. грн. 

ДНЗ № 5 «Сонечко» 
капітальний ремонт системи електропостачання – 

163,1 тис. грн. 

ДНЗ № 12 «Світлячок» 
поточний ремонт підлоги – 68,3 тис. грн. 

Інклюзивно-ресурсний центр 
капітальний ремонт частини приміщень – 969,3 тис. грн. 

За рахунок обласного бюджету 
ЗОШ  № 3 – спортивний майданчик – 194,7 тис. грн.  
Обладнання у навчальні заклади – 266,6 тис. грн. 
Запровадження  електронних  щоденників, та 
встановлення відеокамер – 1 002,0 тис. грн. 



Сімейна медицина  
Відкрито три амбулаторії загальної практики сімейної медицини:  
• вул. Ламана, 23-А; 
• вул. Свидницького, 9;  
• вул. Лікарняна, 1. 
 

23 січня відкрито амбулаторію по вул. 9 Травня, 4-А 

 

Загалом – 7 амбулаторій 
 

За кошти місцевого бюджету: 
було придбано два легкових авто (856 тис. грн.), медичне обладнання    
(1 039,8 тис. грн.), проведено поточний ремонт в приміщеннях амбулаторії №6 
по вул. Лікарняна, 1 (199,4 тис. грн.), капітальний ремонт вхідної групи в дитяче 
відділення амбулаторії №1 по вул. Старосвітська, 22/5 (57,3 тис. грн.), замінені 
вікна в амбулаторії №1 на металопластикові (24 тис. грн.) придбано 
комп’ютерну техніку (224,4 тис. грн.) та меблі (19,2 тис. грн.). 



Фінансування 
 

Міський бюджет: 4 712,9   тис. грн., в т.ч.: 
• «Програма підтримки КНП 

«Миргородський міський центр 

ПМСД» - 4 116,6 тис. грн. 
• Програма «Здоров’я жителів міста 

Миргород» - 596,3 тис. грн. 
 

Кошти НСЗУ - 12 143,3 тис. грн. 
Персонал 

Посада 
Кількість штатних 

одиниць 

Лікарі 23,5 

Сестри медичні 28,0  

Допоміжний та 
адміністративний  
персонал 

18,5 

Кількість укладених декларацій –  

22 206 
Кількість відвідувань пацієнтів – 77 832 
Кількість пролікованих хворих у денних 

стаціонарах – 1 305 осіб 
Кількість ліжок в денних стаціонарах  – 20 



Дорожньо-мостове господарство 

Капітальний ремонт доріг і тротуарів 
18 005,7 тис. грн., з яких ремонт доріг 
16 036,0 тис. грн. 

Капремонт доріг: 
 вул. Якова Усика - 3 573,0 тис. грн., 
 вулиця  Гоголя в районі військкомату та від 
перехрестя з вул. Котляревського в напрямку 
шляхопроводу, вул. Шишацька, вул. Європейська (від 
вул. Хуторянської до вул. Єрківської), 
вул.Комишнянська, пров. Багачанський. 

За кошти міського бюджету та дольової участі 
мешканців були проведені роботи з капітального 
ремонту доріг по вул.: Ігнатенка від №49 до №55; 
Висоцького від №43 до №65, Зірковій, Садовій, 
Троїцькій від №158 до перехрестя з вул. Зоріна.  



Капітальний ремонт тротуарів: 
вул. Багачанська,  
Котляревського, Єрківська, 
Андрєєва, Сорочинська 
 
Розпочато роботи з капітального 
ремонту мереж дощової 
каналізації  по вул. Комарова (2 
черга)  ̶  2 600,0 тис. грн. 
  
Продовжувалися роботи  на 
водогонах по вул. М.Філянського, 
Гоголя, Микиші 



Встановлено бар’єрне огородження  
на перехресті вул. Багачанської  та 
Робітничої - 753,0 тис. грн. 

Виконано капітальний ремонт зупинок 
громадського транспорту «Коледж», 
по вул. Тичини та Луговій – 
470,5 тис. грн.   

Будівництво велодоріжок по 
вул. Гоголя - 500,0 тис. грн. 

Виготовлено проєктно-кошторисну 
документацію  на капітальний ремонт 
шляхопроводу. Кошторисна  вартість 
об'єкту     39 274,7 тис. грн.  



Інвестиційна  діяльність 
Залучення забудовників до 
пайової участі у розвитку 
інфраструктури міста:  
 укладено договорів     
1 393,8 тис. грн., 
 надійшло інвестицій     
 466,1 тис. грн. 

Залучення коштів фізичних  та 
юридичних осіб на благоустрій:  
 площа тротуарного покриття 

– 2753 м2  
 створено 2 додаткових парко-

місця 



Містобудівна діяльність 

Уведено в експлуатацію 
8813 м2 житла:  
 

•  63-х квартирний житловий 
будинок по вул. Д. Апостола, 19 – 
3_738,8 м2; 
 

• 7-ми квартирний житловий 
будинок по пров. Різницькому, 15 – 
354,3 м2; 
 

• індивідуальні житлові будинки – 
4_720 м2 



Архітектурна доступність 
та інклюзивність будівель і споруд 

Встановлено  125 
покажчиків руху 

Встановлено 50 вивісок  
на зупинках 

громадського   
транспорту 

Обладнано пандусом 
ЗОШ № 1 



Видатки на капітальний ремонт 

об’єктів – 4 854,6 тис. грн.  
 
 
Співфінансування мешканців – 

786,0 тис. грн.  
 
Поточний ремонт –   

12 265,3 тис. грн. 

Миргородське комунальне 
житлово-експлуатаційне управління 



  Поточний ремонт  житлового фонду 
Миргородське КЖЕУ обслуговує  141 багатоквартирний житловий будинок 
Фінансування поточних ремонтів – 12 265,3 тис. грн., в т.ч.: 
 прибирання та косіння прибудинкової території – 1 962,4 тис. грн.; 
 поточний ремонт покрівель – 721,3 тис. грн.; 
 поточний ремонт під’їздів – 1 537,8 тис. грн.; 
 поточний ремонт конструктивних елементів (заміна дверей, вікон, ремонт цоколя, 

заробляння стиків та інше) – 1 431,4 тис. грн.; 
 поточний ремонт мереж холодного водопостачання, каналізації, гарячого водопостачання, 

теплопостачання та ливневої каналізації – 2 685,7 тис. грн.; 
 поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання – 717,7 тис. грн.; 
 технічне обслуговування 56 ліфтів – 989,3 тис. грн.; 
 енергопостачання ліфтів – 396,4 тис грн.: 
 освітлення місць загального користування – 991,5 тис грн.; 
 інші послуги (вивезення відходів, обслуговування димовентиляційних каналів, ремонт 

дитячих та спортивних майданчиків, утримання аварійно-диспетчерської служби, 
дератизація та інше) – 831,8 тис. грн. 



Розподіл коштів по виконанню поточних ремонтів житлового фонду  



Придбано  спеціальний автомобіль та 
контейнери для  приватного сектору.  

На території міста облаштовано 32 
контейнерні майданчики.  

Для збору відходів використовується 

5 919 контейнерів. 

Поводження з вторинною сировиною:   
Зібрано - 136,5 т.: 
ПЕТпляшки - 3,7 т.; 
склобою  - 118,2 т.; 
макулатури - 14,6 т.  

Реалізовано на 276,2 тис. грн.  

Поводження з відходами 

КП «Спецкомунтранс» 



Утримання мереж зовнішнього освітлення  

Витрати на електроенергію для 
вуличного освітлення ˗ 800,0 тис. грн. 

Капремонт, реконструкція та будівництво 
вуличного освітлення ˗ 2 050,4 тис. грн. 

Загальна протяжність вулично-дорожньої 
мережі складає ˗ 170,6 км. 

На балансі  підприємства - 5 224 ліхтарі, 
53 прилади обліку електричної енергії. 



Озеленення та благоустрій  
Площа зелених насаджень - 123 га.  

Висаджено 606 кущів троянд, туї, самшита, 
калини на суму 29,4 тис. грн., 234 саджанці 
дерев берези, клена, модрини та інших 
дерев на суму 12,4 тис. грн. 

Витрати на громадські роботи з 
благоустрою  - 48,4 тис. грн. 



КП «МИРГОРОДВОДОКАНАЛ» 

У 2019 році Миргородводоканал» став 

міським комунальним 
підприємством.  
 
Фінансова підтримка з міського бюджету 

– 4 млн. грн. 



Співпраця з Європейським Інвестиційним Банком 
Проєкт Вартість Субвенція Місто 

Реконструкція Центру естетичного виховання за 
адресою: вул. Грекова, 5 в м. Миргород  
Полтавська обл. 

27,9 млн. грн. 19,4 млн. грн. 8,5 млн. грн. 

Реконструкція старої будівлі школи № 1 під школу 
мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород 
Полтавської області 

27,3 млн. грн. 21,9 млн. грн. 5,4 млн. грн. 



Проєкт Європейського Союзу MO.GE.DI.CO.  
Вартість ЄС Місто 

1 020,0 тис. євро 763 тис. євро 257 тис. євро 

Роботи Етап виконання 

Модернізація котельні Визначення виконавця будівельних робіт 

Модернізація ДНЗ №10 Підготовка тендерної документації 

Автоматичний онлайн-моніторинг передачі 
показників лічильників тепла та електроенергії 

Завершено 



Проєкт "Енергоефективність у громадах ІІ" (GIZ) 

Заходи Виконання Вартість 

Навчання енергоменеджерів, кращі практики Виконано - 

Детальний енергетичний аудит будівлі Миргородської дитячої 
музичної школи ім. А.П.Коломійця, енергетичний сертифікат 

Виконано 16,0 тис. грн. 

Розробка проєктно-кошторисної документації з отриманням 
висновку державної будівельної експертизи "Реконструкція будівлі 
Миргородської гімназії імені Т.Г.Шевченка по вул.Гоголя, 90, 
м.Миргород Полтавської області" 

Підготовка до 
підписання 
договору 

260 ,0 тис. грн. 



Заходи 2019 року Виконання Вартість 

Електронні щоденники та журнали в ЗОШ №3 та ЗОШ №7 Виконано 700,0 тис. грн. 

Фотопанорами міста на Google maps, онлайн екскурсія містом Виконано 100,0 тис. грн. 

Камери зовнішнього  відеоспостереження Виконано 400,0 тис. грн. 

Обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад 

2019: «Впровадження сучасних 
технологій муніципального менеджменту 

у м. Миргород Полтавської області» 

Обласний бюджет – 600,0 тис. грн. 
Міський бюджет – 600,0 тис. грн. 

 

2020: «Електронний документообіг у 
навчальних закладах м. Миргород» 

Обласний бюджет – 600,0 тис. грн. 
Міський бюджет – 600,0 тис. грн. 

 



Громадський бюджет 
Проєкт 

Пам'ятник  миру у мирному місті 

Облаштування виставки козацького побуту "Козацький стан" 

Новорічна ЕКО-ялинка 

Спортивний майданчик по вул. Свидницького мікрорайон 
"Мінзаводський" 

Тренажери для всіх 

Комбінований баскетбольний та волейбольний майданчик 
(МСШ №5) 

Поповнення книжкових фондів шкільних бібліотек сучасними 
дитячими книгами 

Малі архітектурні споруди для майданчиків ДНЗ №10 "Веселка" 

Дитячий майданчик НВК "Гелікон" "Розвиток дітям - відпочинок 
батькам" 



Місто активних громадян 

Період Подано 
ініціатив 

Зібрано 
підписів 

Вартість,  
тис. грн. 

Виконано Вартість,  
тис. грн. 

Міський 
бюджет, 
тис. грн. 

2016-2019 роки 116 3 090 2 261,0 58 1 080,0 846,0 

2019 рік 25 541 523,0 16 313,0 250,0 



«Екологічно відповідальне місто» 

За використання інноваційних технологій 
для захисту міської еко-системи Миргород 

переміг у номінації «Екологічно 
відповідальне місто»  в конкурсі «Smart 

місто 2019» 
  

«За найкраще інформування 
громади» 

Від міжнародного проєкту ПРОМІС 
Миргород отримав відзнаку  

«За найкраще інформування громади» 

Кращі практики  



Миргород - велоактивне місто 
проведено: 
• три велопаради 
• різдвяний забіг за здоровий 

спосіб життя 

заходи зібрали понад 1 500 
мешканців та гостей міста 



Обсяг фінансування дитячо-юнацької спортивної 
школи в 2019 році ˗ 5 419,5 тис. грн. 

Кількість функціонуючих відділень - 8 

Кількість тренерів-викладачів – 11 

В 2019 році запрацювало нове відділення -
настільного тенісу 

Надано в оренду частину підтрибунних приміщень 
стадіону "Старт" ГО "Клуб єдиноборств "Дракон" та 
міському філіалу "Полтавської обласної федерації 
кіокушин карате" 

Фізична культура і спорт 
Видатки по галузі: 10 347,5 тис. грн. 



Видатки на капітальний ремонт ДЮСШ та 
стадіону «Старт» -  790,5 тис. грн. 

Здійснено ремонт покрівлі ДЮСШ, роздягалень 
та сходів, а також прокладено електромережі в 
підтрибунних приміщеннях стадіону «Старт» 

Видатки на придбання інвентарю та обладнання 
для ДЮСШ та стадіону «Старт»  -  157,7 тис. грн. 

Закуплено тенісні столи, спортивний інвентар, 
газонокосарку та мотокосу, встановлено 
відеоспостереження, літню альтанку   



 Спортивні досягнення  
16 спортсменів – призерів міжнародних змагань отримали грошове заохочення 

на загальну суму 126,7 тис. грн.  

Вихованці ДЮСШ взяли участь в 149 змаганнях міського, обласного, всеукраїнського 
значення, а також міжнародних змаганнях в Естонії, Литві, Білорусі та Польщі 



 Підтримка збірної команди міста з футболу 

Виділено кошти для забезпечення участі футбольної команди міста в першості 
Полтавської області з футболу серед команд І ліги 

Основним та дублюючим складом збірної 
команди зіграно 24 гри за сезон 



Загальноміські фізкультурно-спортивні заходи  

Обсяг фінансування в 2019 році – 443,0 тис. грн. 

в тому числі, 66,0 тис. грн. на заходи 
Миргородського міського центру фізичного 
здоров’я населення "Спорт для всіх" 

Проведено понад 50 спортивних та 
фізкультуро-оздоровчих заходів 

Заходами охоплено більше 10 тис. осіб 



  Програма молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення 
рівних прав та можливостей  жінок і чоловіків  

Обсяг фінансування в 2019 році – 18,7 тис. грн. 

Додатково спрямовано 32,9 тис. грн. на 
розвиток молодіжного волонтерства та 

організацію культурного дозвілля 

В місті зареєстровано 196 багатодітних 
сімей, де проживає 647 дітей 

Впродовж 2019 року видано 35 посвідчень 
батьків та 106 посвідчень дитини 

багатодітної сім’ї 

27 мешканкам міста присвоєно почесне 
звання «Мати – героїня»,  

1 клопотання знаходиться на розгляді 



Відділ культури 
2 заклади клубного типу 

4 бібліотеки 

2 музеї 

1 музична школа 



 

Покращення матеріально-технічної бази 
 

Капітальний 
ремонт 

Поточні ремонти  Придбання 

710,3 тис. грн.  148,8 тис. грн 53,9 тис. грн 



Культурно-масова робота 

Програма культурно-
мистецького розвитку  – 
493,8 тис. грн. 

• З них на проведення заходів- 
368,3 тис. грн. 

Кількість загально-
масових заходів - 186 

• З них 33 у співпраці із радами 
мікрорайонів 



Музейна справа 

Кількість екскурсій - 194 

Кількість масових заходів - 38 

Кількість виставок - 31 

Музеї відвідало 
9400 осіб 



Бібліотечна справа 

Кількість 
користувачів за 

рік 
6 100 ос. 

Підписано 
періодичних 
видань 106 

на суму 
34,0 тис. грн.  

Придбано за власні кошти 
287 книг 

подаровано читачами 
198 книг 

Проведено масових 
заходів 

169 

Придбано 
оргтехніки   

50,0 тис. грн. 



Початкова мистецька освіта 

Контингент 

• 300 учнів музичного відділення 

• 60 учнів відділення 
образотворчого мистецтва 

Досягнення 

• 113 переможних дипломів 

• 7 Міжнародних конкурсів 

• 15 Всеукраїнських конкурсів 

• 10 обласних конкурсів 

Винагорода учням–переможцям конкурсів становить 

74,5 тис. грн.   



 
 
 
 

Фестивальна діяльність 
 
 
 
 
 
 

Міжнародні фестивалі 
 10 ювілейний фестиваль 
грузинської культури в 
Україні 
 Фестиваль національних 
культур «Місто миру 
збирає друзів» 

Регіональні фестивалі 
 «Миргородський 
квітограй» 
 «Гурамішвілі 
запрошує» 
 «Малюємо музику» 

 
 

Всеукраїнські фестивалі 
 Ковальський фестиваль 
ножових майстрів; 
 «В гостях у Гоголя» 
 «МирГрад 2019»» 
 



Міжнародне співробітництво 

Миргород 
підтримує 

дружні зв'язки з 

12 
закордонними та 

українськими 
містами-

побратимами 



Візити миргородських делегацій у міста-побратими  



Мультикультурне дійство  

14-15 вересня на святкових 
заходах до Дня міста більше 
двадцяти іноземних делегацій   
презентували свою культуру 
миргородцям та знайомилися  
з нашими традиціями 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


