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Стратегія сталого розвитку 
Миргородського субрегіону

На стратегію подано 15 проєктів, виконання 10 
проєктів покладених на ВМІІЕ. У 2020 подано  
три звіти з виконання плану заходів Стратегії 
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Енергомоніторинг ведеться 
онлайн з 2012 року. Охоплено 
69 об’єктів. З них у 10 установах 
діє автоматична передача 
даних. 



Енергомоніторинг
Моніторинг ресурсів дає можливість відслідковувати, аналізувати, порівнювати
ефективність їх споживання. Відповідальні особи здійснюють
- щоденні зняття показників;
- щомісячне використання даних;
- щорічне планування лімітів

СКРІН З СИСТЕМИ



Енергоефективні заходи

Відділ щороку збирає та 
систематизує плани ЕЕ заходів 
на наступний рік та протягом 
року відстежує їх виконання. 

Протягом року спільно з GIZ у 
двох установах виконано 
енергоаудити з 
енергосертифікатами, ПКД на 
реконструкцію та проведення 
їх експертизи.



Енергоефективні заходи
У 3 закладах проведено обслуговування ІТП.
У 2 закладах замінено вікна.
У 1 закладі виконано утеплення, замінено вікна
Та систему освітлення.
У 1 закладі проведено капремонт системи 
теплопостачання.
У 1 закладі замінено централізоване опалення 
на газове.



Порівняння споживання енергоносіїв

2020 рік оплата енергоносіїв – 10,9 млн.грн
2019 рік – 13,1 млн, грн



Угода мерів
Участь у семінарах та вебінарах, організація та проведення 

заходів у Миргороді





Щомісячній та щорічні 
описові, фінансові та 
комунікаційні звіти



Інформаційна кампанія є 
обов’язковою умовою 
отримання грантових 
коштів та контролюється 
комунікаційними 
експертами Євросоюзу та 
команди підтримки.

У ДНЗ №10 розпочато 
роботи з реконструкції 
будівлі



Інформаційна кампанія є 
обов’язковою умовою 
отримання грантових 
коштів та контролюється 
комунікаційними 
експертами Євросоюзу та 
команди підтримки.

Роботи по реконструкції 
котельні продовжуються 



- Підготовлено звітні документи по 
використанню І траншу;
- Отримано ІІ транш у сумі 330,328 
тис. євро;
- Підготовлено документи для 
продовження грантового контракту 
до 30 вересня 2021 року.

Плановий обсяг коштів на 
2021 рік складає 654,0 

тис.євро:
Грантові – 562,5 тис.євро;

Кошти громади – 3,1 млн.грн



ОСББ

Програма підтримки 
об’єднань співвласників 

багатоквартирних 
будинків на 2019-2022 

роки

Цільова програма 
відшкодування частини 

суми кредиту для ОСББ на 
стимулювання 
впровадження 

енергоефективних заходів 
на 2019-2022 роки

ОСББ Миргорода



HOUSES

Відділ виступив 
координатором 
співпраці міста з 

проєктом



NEFCO

Покажчик
Одиниця 

вимірювання

Перед-
проектна 
ситуація

Очікувана 
після-

проектна 
ситуація

Факт за 
2020 рік

Обсяги постачання 
теплової енергії

МВт год/рік 10 865 7 792 6 032

Газ 1000м3/рік 1 137 815 720
Електроенергія
(зменшення 
споживання)

МВт год/рік 204 142 90

Вода
кубометрів 
на рік

615 95 127

Екологічна звітність



Співпраця з GIZ
- Розроблено ПКД та отримано висновок державної будівельної 

експертизи проєкту «Реконструкція будівлі Миргородської гімназії імені 
Т.Г.Шевченка по вул.Гоголя, 90, м.Миргород Полтавської області»;

- Розроблено енергоаудит з енергосертифікатом, виготовлено ПКД та 
пройдено державну будівельну експертизу проєкту «Реконструкція 
будівлі дошкільного навчального закладу № 2 "Оленка" ясла-садок 
комбінованого типу по вул. Гоголя, 86, м.Миргород Полтавської області»



«Енероефективність у громадах ІІ»

У 2020 році Миргородську громаду відібрано для участі в
проєкті «Просування енергоефективності та імплементації
Директиви ЄС про енергоефективність в Україні».
Відбір проводився за жорсткими (технічними) та

м’якими критеріями з урахуванням

попереднього досвіду в

енергетичному менеджменті

та перспектив розвитку систем

централізованого теплопостачання

у громадах. Протягом 2021 року

громада отримуватиме підтримку

проєкту у формі навчальних

заходів, індивідуальних

консультацій та супроводу експертів

у сфері інтегрованого енергетичного
планування.



«Велопроєктування як спосіб зменшення впливу 

пандемії COVID-19»
Проєкт відібрано для участі у 2020 році.

Вартість проєкту – 1131,5 тис.грн. 
Грантові кошти - 561,5 тис.грн., бюджет громади – 570,0 тис.грн.

Заходи проєкту:
- Велоуроки для школярів і людей похилого віку;
- Проведення велоднів;
- Розробка програми розвитку велоруху

для Миргородської громади;
- Встановлення вело СТО і велопарковок;
- Розробка візуалізованого макетдизайну;
- Розробка ПКД для будівництва велодоріжок

в центрі міста



Проєкт EXCITE
(впровадження Європейської енергетичної відзнаки)

Новий проєкт в рамках Програми Європейського Союзу "Горизонт 2020.
Громада відібрана для участі у 2020 році.

Європейська енергетична відзнака для громади це:
- інструмент для формування та впровадження енергетичної та кліматичної
політики;
- можливість визначити слабкі та сильні сторони муніципалітету в контексті
найкращих Європейських підходів, практик та супутніх інструментів та
сформувати детальний план дій покращення показників ефективності роботи
муніципалітету;
- формування репутації громади і промоція на національному та
міжнародному рівнях



Співпраця з німецьким енергетичним агентством 
DENA

Миргородську міську територіальну громаду відібрано
для участі в проєкті у 2021 році, що стосуватиметься
сфери енергоефективності. Про DENA:



НКПВУ: Реконструкція ЦЕВ

Проєкт "Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул.
Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл." обрано до виконання у рамках
НКПВУ. Вартість - 26,15 млн.грн, кошти НКПВУ – 22,49 млн.грн, кошти
міського бюджету – 3,66 млн.грн.



НКПВУ: Реконструкція ЗОШ №1

Проєкт "Реконструкція старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв по вул. 
Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області" обрано до виконання у 
рамках НКПВУ. Вартість - 26,06 млн.грн, кошти НКПВУ – 21,9 млн.грн, кошти 
міського бюджету – 4,16 млн.грн.



Державний фонд регіонального розвитку
Подано чотири проєкти до участі у 
конкурсі проектів ДФРР. У 2020 році 
виграно кошти на 2 проєкти.

Найвище місце у рейтингу – 7 – отримав 
проект «Будівництво велосипедних 
доріжок по вулиці Гоголя в місті 
Миргороді Полтавської області 
(коригування)» вартістю 6 253,4 тис.грн, 
з них коштів ДФРР 5 002,7 тис.грн.

Проект «Реконструкція 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№9 по вул. Перемоги, 11 у м. Миргород 
Полтавської області» вартістю 8 065,9 
тис.грн, з них коштів ДФРР 6 452,7 
тис.грн, має 12 місце в рейтингу. 



Обласний конкурс: реалізація

«Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород»
реалізовано у 2020 році.
За проєктом були закуплені ноутбуки для вчителів, програмне
забезпечення, налаштовано роботу системи.
Вартість проєкту: обласний бюджет - 600 тис. грн., міський бюджет
- 600 тис. грн.



Конкурс «Кращі практики місцевого 
самоврядування» 

У 2020 році Миргородська практика "Впровадження сучасних
освітніх технологій у м.Миргород " отримала перемогу та 

нагороду



Обласний конкурс 
проєктів розвитку територіальних громад 2020 

У 2020 році подано 2 заявки від громади:

1) «Придбання мобільного сортувального комплексу для

поліпшення екологічної інфраструктури Миргородської громади»

(вартість 1,2 млн.грн.)

2) «Створення комплексної системи поводження з твердими

побутовими відходами у Миргородському районі Полтавської

області» (вартість 1,6 млн.грн.)

Обидва проєкти є переможцями та будуть реалізовані у 2021 році



Місто активних громадян (МАГ)
З 2016 по 2020 роки:

- подано 149 ініціатив на 2,96 млн.грн
- залучено 3,8 тис. миргородців
- реалізовано 63 ініціатив на 1,3 млн.грн
- кошти міського бюджету – 1,1 млн.грн
- кошти громади – 270 тис.грн
- кошти спонсорів – 10 тис.грн

Розподіл проєктів-переможців за головними 
розпорядниками:

47% - відділ житлово-комунального господарства;
23% – через відділ освіти;
9% - відділ молоді та спорту;
8% - відділ культури;
8% - управління соціального захисту населення;
4% - виконком;
1% - ВКБ.



Заходи МАГ
Щороку під час подачі ініціатив проводяться навчання, надаються

індивідуальні консультації авторам. Після відбору організовується
нагородження переможців, надаються роз’яснення щодо подальших
кроків. Після виконання збираються та опрацьовуються звіти авторів.



МАГ 2020
У 2020 році:

- подано 33 ініціативи на 701,4 тис.грн
- зібрано 737 підписів
- Визначено переможцями  16 ініціатив

Сучасний освітній простір

У 2020 році виділено:
- коштів міського бюджету – 280 

тис. грн,
- кошти громади – 64 тис. грн,
- кошти спонсорів – 0,4 тис. грн



У 2020 році Програму було оновлено та розширено
на всю Миргородську міську територіальну громаду
У 2021 році заплановано до реалізації 300 тис.грн.
Максимальна сума коштів з бюджету громади на 1
ініціативу - 30,0 тис.грн.
11 березня – засідання Конкурсної комісії

МАГ 2021



Громадський бюджет м.Миргорода
Малі Великі

Вартість 
проекту, грн.

20 000 –
100 000

Від 100
000

Вартість, % 
загальної суми.

40 60

Підписи 20 40



Громадський бюджет

2017 2018 2019 2020

Сума, грн. 750 000 925 000 1 100 000 1 250 000

Подано 24 17 14 14

На голосування 20 11 13 12

Проголосувало 3 300 1 803 1 262 2 806

Переможці 2 7 8 8

Виконано 2 6 4 5



Громадський бюджет. Переможці 2020
Малі Великі

5.Інтерактивний комплекс для STEAM-
лабораторії

9. Новий освітній простір –
школа, у якій хочеться 

навчатися8. Спорт починається з комфортних роздягалок

7. Актовий зал – центр культурного розвитку та 
дозвілля

13. Скеледром парк станції юних туристів

2. Встановлення пам’ятних знаків на місцях
зруйнованих

11. «Мавпячий острів» спортивно-
розвивальний комплекс

4. «Болдеринг»

Подавай та обирай!



Шкільний бюджет участі 
Полтавської області

Допомога колективу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
ім. Панаса Мирного в підготовці 3 шкільних 
проєктів 
- «Освітній хаб»;
- «Простота орієнтації»;
- «Робокод». 

Усі три проєкти є переможцями та 
будуть реалізовані у 2021 році



Програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення 
іміджу та розвитку співробітництва м.Миргорода
- Прийом делегацій з інших міст;
- Проведення заходів до Дня міста;
- Відзначено найкращих голів будинкових та вуличних  комітетів;
- Інші заходи.



Проєкт "EU4Business: конкурентоспроможність та 
інтернаціоналізація МСП"

У 2020 році заявка від Миргородської громади отримала 
перемогу.
Проєкт реалізуватиметься у співпраці з 
- містом-побратимом Новоград-Волинським, 
- ГО «Зміни можливі» (Миргород); 
- ГО «Звягельчани» (Новоград-Волинський); 
- Регіональним Фондом підтримки підприємництва по 

Полтавській області

Загальна вартість проєкту – 920,0 тис.грн. Усі кошти 
грантові.



Заходи



Статистика
Участь у заходах Проектна діяльність

167 вебінарів Опубліковано більше 100 статей

65 скайпнарад Опрацьовано 7,0 тисяч електронних листів 

16 заходів (семінари, тренінги, 
виїзні наради за проєктами)

Підготовлено 15 сесійних рішень

Опрацьовано 160 контрольних листів

Надано 10 відповідей на запити публічної 
інформації та письмові звернення 

громадян

2020 року відділ здійснював управління проєктами
загальною вартістю 107,4 млн. грн,

подав грантових заявок на суму 104,3 млн.грн.



Рейтинг інституційної спроможності
1 місце у рейтингу серед 58 громад 

Полтавської області
1 місце у Всеукраїнському рейтингу 

інституційної спроможності та сталого 
розвитку серед 1540 громад України



Рейтинг інституційної спроможності
3 місце у Всеукраїнському рейтингу інституційної спроможності та сталого 

розвитку серед 300 громад України



mirgorodinvest@gmail.com

Сторінка відділу на Фейсбуці
www.facebook.com/VMIIEMyrhorod

вул. Незалежності, 17, каб.8
тел. 05355-53321


