
Звіт міського голови Сергія Соломахи за 2022 рік( відповідно до Ст.42 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні") 

 

Шановна громадо! 

 

2022-й рік - був роком випробувань для всіх нас – тестуванням на мужність та 

терпіння, відповідальність та віру в єдність українського народу. Після 24 лютого, з 

початком повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну, все змінилося в нашому 

житті. Ми навчилися жити під звуки сирен, допомагати тим, кому гірше, працювати кожний 

на своєму фронті, відповідаючи на виклики воєнного часу. І я вдячний усім жителям 

громади за активну громадську позицію, небайдужість, силу духа та вірність інтересам 

громади і України. 

Війна згуртувала українців і нас, миргородців, до спільної допомоги один одному та 

захисникам. Наші воїни героїчно протистоять російським окупантам. Звільняють кілометр 

за кілометром, місто за містом, вибивають ворога з української землі. Завдяки збройним 

силам міська територіальна громада має змогу працювати та підтримувати армію. 

Як жила та працювала громада під час повномасштабного вторгнення – у звіті далі.  

 

Попри воєнний стан, місцеве самоврядування продовжило і продовжує свою роботу. 

Додаткові функції, які випали на долю місцевої влади у перші дні війни, яку з 24 лютого 

2022 року розпочала росія проти України, стосувалися великого напливу внутрішньо 

переміщених осіб. Ми зіткнулися із новими викликами та задачами. Це і розміщення ВПО 

для тимчасового проживання чи перебування на території нашої громади, видачі 

гуманітарної допомоги, ухвалення важливих рішень, спрямованих на підтримку ЗСУ та 

місцевої ТРО, забезпечення стабільної роботи об'єктів критичної інфраструктури, 

облаштування укриттів. 

Варто наголосити, що у питаннях, які не можна не вирішувати навіть у період 

воєнного стану, депутатський корпус демонстрував одностайність і свідомість, незалежно 

від політичної приналежності.  

Діяльність міської ради 8 скликання у 2022 році здійснювалася відповідно до Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України "Про 

введення воєнного стану в Україні", Регламенту роботи Миргородської міської ради та 

Плану роботи міської ради на 2022 рік. У 2022 році проведено 14 сесійних засідань (у 

минулому 12). Всього міська рада за 2022 рік прийняла 390 рішень (в минулому 542). 

Внаслідок введення на території нашої держави воєнного стану, була дещо змінена і 

робота виконавчого комітету. Не всі основні питання плану роботи були розглянуті. 

Натомість була збільшена кількість прийняття невідкладних та термінових рішень.  

На засіданнях виконкому прийнято 470 рішень. Ухвалені рішення охоплювали всі 

напрями діяльності виконавчого комітету міської ради та були направлені на вирішення 

важливих питань нашої громади в умовах воєнного стану.  

Після початку війни було негайно розпочато співпрацю з міжнародними партнерами 

щодо надання гуманітарної допомоги. Одними з перших запропонували допомогу у 

фінансовій формі європейські міста-побратими. Коло наших друзів у минулому році друзів 

поповнила німецька громада Лангенлонсхайм-Штромберг. Згодом долучилися до 

різноманітної допомоги різні благодійні та гуманітарні організації. 



Рівно через тиждень після першої ракетної атаки, Миргородська громада розпочала 

прийом внутрішньо переміщених осіб. Було організовано пункт первинного прийому та 

реєстрації ВПО, роботу гарячої лінії, забезпечення ночівлею, проживанням та харчуванням. 

Пізніше – доставкою та видачею гуманітарної допомоги.  

На території громади було організовано 2 місця компактного проживання ВПО (на 

базі гуртожитків Миргородської спеціалізованої школи Полтавської обласної ради та 

Хомутецького фахового коледжу).  

Наразі у Миргородській громаді офіційно зареєстровано більше 10 тисяч внутрішньо 

переміщених осіб, що становить понад 20% від місцевого населення громади. Їх 

психологічна стабілізація, ефективна суспільна адаптація та інтеграція неможливі без 

допомоги міжнародних партнерів. 

 

Створено Координаційний штаб з гуманітарної (благодійної) допомоги, що 

займається забезпеченням допомоги ВПО, жителям нашої громади, жителям інших громад, 

на яких велися або ще ведуться бойові дії. 

Для забезпечення населення гуманітарною допомогою налагоджено тісну співпрацю 

із багатьма благодійними та гуманітарними організаціями: ООН, Червоний Хрест, Карітас, 

АІСМ Україна, Helfen statt Hamstern, INTERSOS, Говерла (USAID) та інші. Загалом з 

початку війни отримано більше 30 вантажів із гуманітарною (благодійною) допомогою та 

здійснено їх роздачу як ВПО так і місцевим жителям. 



 

 



Заходи у сфері цивільного захисту населення проводилися для запобігання 

надзвичайної ситуації на об'єктах критичної інфраструктури та забезпечення стабільної 

роботи пунктів незламності та пунктів обігріву територіальної громади під час 

надзвичайної ситуації (блекауту). 

Відповідно до Комплексної програми розвитку цивільного захисту громади станом 

на 01.12.2022 року в громаді працюють 10 електросирен, є 50 захисних споруд цивільного 

захисту (протирадіаційних укриттів). Із них 2 - сховища та 48 - протирадіаційних укриттів. 

 

 



 

 

Бюджет Миргородської міської територіальної громади за 2022 рік 

У 2022 році, без врахування офіційних трансфертів, при запланованих надходженнях 

– 461 300,7 тис. грн, бюджет отримав – 495 543,3 тис. грн, план перевиконано на 34 242,6 

тис. грн, виконання становить 107,4 відсотків.  

 

478 710,4;
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3,4%

Бюджет Миргородської міської територіальної громади  

по фондах за 2022 рік (тис. грн)

Загальний фонд Спеціальний фонд 



По загальному фонду (без врахування офіційних трансфертів), що характеризує виконання 

бюджету територіальної громади по доходах, надійшло 478 710,4 тис. грн, при плані – 

452 363,6 тис. грн, виконання становить 105,8 відсотка, план перевиконано на 26 346,7 тис. 

грн.  

 

 

Найбільші суми по загальному фонду бюджет громади протягом 2022 року отримав 

з наступних джерел надходжень по:  

- податку на доходи фізичних осіб – 324 995,0 тис. грн, або 67,9 %; 

- земельному податку – 49 739,9 тис. грн, або 10,4 %; 

- єдиному податку – 48 621,7 тис. грн, або 10,2 %; 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 26 195,1 тис. грн, або 5,5 %; 

- акцизному податку – 17 067,4 тис. грн, або 3,6 % . 

Найбільшу питому вагу в доходах бюджету громади займає податок на доходи 

фізичних осіб – 67,9 відсотка. За 2022 рік цього податку надійшло – 324 995,0 тис. грн, що 

більше плану на 20 576,1 тис. грн, або виконано на 106,8 відсотка.  

За звітний період по земельному податку надійшло – 49 739,9 тис. грн при 

уточненому плані – 47 900,0 тис. грн, планові показники перевиконані на 1 839,9 тис. грн. 

Виконання склало 103,8 відсотка.  

Надходження єдиного податку за 2022 рік  становить  48 621,7 тис. грн, виконання – 

104,8 відсотка, план перевиконано на 2 243,7 тис.грн. 

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний період 

надійшло 26 195,1 тис. грн, це більше проти плану на 462,9 тис. грн, або 1,8 відсотків. 

Акцизного податку за цей період при плані 16 441,0 тис.грн надійшло 17 067,4 тис.грн. 

Перевиконання склало 3,8 відсотків або 626,47 тис.грн. 

План 2022р. Факт 2022 р.

452 363,6     

478 710,4     

Надходження до загального фонду Миргородської міської 

територіальної громади за 2022 рік (тис. грн)     

 



До спеціального фонду (без офіційних трансфертів) протягом 2022 року надійшло – 

16 832,9 тис. грн, що більше плану на 7 895,8 тис. грн або 88,3 відсотків. Найбільші суми по 

спеціальному фонду бюджет громади отримав: від власних надходжень бюджетних установ 

(найбільше від грантових коштів) – 15 935,3 тис. грн, від надходжень до бюджету розвитку 

– 129,9 тис. грн та від надходження коштів до цільового фонду міської ради – 458,8 тис. грн.  

 

 

 За звітний період 2022 року до бюджету розвитку надійшло –129,9 тис. грн, а саме: 

кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 54,2 тис. грн та кошти 

від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 75,7 тис. грн. 

 

 

Видаткова частина бюджету Миргородської міської територіальної громади за 2022 

рік виконана в сумі 602 657,6 тис. грн, що становить 88,8 відсотка до уточненого річного 

плану. 
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Видатки загального фонду за 2022 рік склали 527 550,9 тис. грн або 95,1 відсотка до 

річного плану з урахуванням змін, видатки спеціального фонду за 2022 рік – 75  106,7 тис. 

грн, тобто 60,6 відсотка до уточненого річного плану. 

За 2022 рік у бюджеті міської територіальної громади видатки загального фонду 

займали 87,5 відсотка у загальному їх обсязі, видатки спеціального фонду – 12,5 відсотка. 

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 2022 рік направлено 315 323,3 тис. 

грн, на харчування та медикаменти – 5 942,2 тис. грн, на оплату за спожиті енергоносії – 

31 379,6 тис. грн. 

На капітальні видатки протягом року спрямовано 68 018,7 тис. грн, з яких на 

реалізацію проєкту ЄС “Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового 

району в м. Миргород (MO.GE.DI.CO)” за рахунок залучених грантових коштів 

використано – 1 297,0 тис. грн. та на реалізацію проєктів у рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реконструкцію старої будівлі школи №1 під школу мистецтв – 2 138,2 тис. грн та 

реконструкція центру естетичного виховання – 11 004,9 тис. грн. 

На капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку з бюджету громади 

спрямовано 48 806,5 тис. грн. Дані кошти були використані на: 

• будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів бюджетної сфери та 

інших об’єктів міста – 20 209,9 тис. грн, в тому числі: 4 664,0 тис. грн на капітальний 

ремонт приміщень інфекційного відділення КНП “Миргородська лікарня 

інтенсивного лікування” за рахунок залишку невикористаної у 2021 році субвенції з 

державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій та 696,2 тис. грн на капітальний ремонт системи киснепостачання 

дитячого лікувального корпусу КНП “Миргородська лікарня інтенсивного 

лікування” за рахунок залишку невикористаної у 2021 році субвенції з державного 

бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо 

проєктування та встановлення кисневих станцій;  

• проведення робіт, пов’язаних з реконструкцією, ремонтом і утриманням 

автомобільних доріг та тротуарів – 3 228,1 тис. грн; 

• проведення заходів та робіт з територіальної оборони – 880,7 тис. грн; 

• проведення заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в 

каналізаційній та інших системах та об’єктах житлово-комунального господарства, 

інші заходи за рахунок коштів резервного фонду бюджету громади – 11 195,1 тис. 

грн; 

• поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам громади, придбання 

основних засобів закладам бюджетної сфери та інші видатки – 10 506,8 тис. грн, в 

тому числі: за рахунок залишку невикористаної у 2021 році субвенції з державного 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 21,0 тис. грн; 

• субвенція районному бюджету Миргородського району – 500,0 тис. грн на 

реалізацію програми підготовки молоді Миргородської міської територіальної 

громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення 

територіальної оборони. 



 

На утримання закладів освіти за 2022 рік направлено 253 939,0 тис. грн, або 42,1 

відсотка загальної суми видатків, з них за рахунок субвенцій з державного, обласного 

бюджетів та бюджетів територіальних громад використано 110 565,9 тис. грн. 

На галузь “Охорона здоров’я” у звітному періоді освоєно 55 656,8 тис. грн, що 

складає 9,2 відсотка всіх видатків, в тому числі: КНП “Миргородський міський  центр 

первинної медико - санітарної допомоги” – 20 888,5 тис. грн, КНП “Миргородська лікарня 

інтенсивного лікування” – 34 768,3 тис. грн.  

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення складають 4,7 відсотка 

всіх видатків та становлять 28 471,8 тис. грн. Видатки спрямовані на програми соціального 

захисту та соціального забезпечення, на утримання територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), центру комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю, центру соціальних служб та на проведення заходів.  

На утримання закладів культури та проведення заходів у 2022 році спрямовано 

29 349,6 тис. грн, що складає 4,9 відсотка в загальній сумі видатків. 

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1,2 відсотка в загальній структурі 

видатків або 7 330,8 тис. грн. З бюджету громади для розвитку галузі виділяються кошти на 

утримання дитячо-юнацької спортивної школи, на проведення заходів по фізичній культурі 

і спорту та на фінансову підтримку центру здоров’я “Спорт для всіх”.  

Видатки на житлово-комунальне господарство займають 8,5% всіх видатків 

бюджету громади. Протягом 2022 року на галузь спрямовано 51 066,5 тис. грн. 

На інші видатки з бюджету громади спрямовано 72 964,5 тис. грн, з яких: на 

поточний та капітальний ремонт, утримання доріг і тротуарів – 17 206,9 тис. грн, на заходи 

із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у житлово-комунальному 



господарстві та інші заходи за рахунок коштів резервного фонду бюджету громади – 

18 290,9 тис. грн, на заходи та роботи з територіальної оборони – 1 353,7 тис. грн. 

Протягом звітного 2022 року на передачу міжбюджетних трансфертів спрямовано 

36 800,8 тис. грн, а саме: державному бюджету – 18 162,0 тис. грн на реалізацію програм: 

підвищення ефективності казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів громади – 150,0 тис. грн; протидії та профілактики злочинності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку в громаді – 1 849,7 тис. грн (управлінню Служби 

безпеки України в Полтавській області – 250,0 тис. грн, Миргородському районному відділу 

поліції – 1 599,8 тис. грн), підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади 

до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної 

оборони – 15 552,3 тис. грн (облаштування, поточний ремонт, відновлення матеріально-

технічної бази та капітальні видатки для військових частин), розвитку цивільного захисту 

Миргородської міської територіальної громади (для ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській 

області (м. Миргород) – 610,0 тис. грн; 

− обласному бюджету на експлуатаційне утримання доріг загального користування 

місцевого значення в громаді – 16 000,0 тис. грн; 

− районному бюджету Миргородського району – 2 012,0 тис. грн на реалізацію 

програми підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до 

військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної 

оборони;  

− бюджетам територіальних громад – 626,8 тис. грн, а саме: бюджету Комишнянській 

селищній територіальної громаді – 600,0 тис. грн на утримання комунальної 

організації “Місцева пожежна охорона” та бюджету Ромоданівської селищної 

територіальної громади – 26,8 тис. грн на відшкодування витрат за навчання. 

 

У цілому по бюджету Миргородської міської територіальної громади станом на 

01.01.2023 року наявна кредиторська заборгованість по незахищених статтях видатків на 

загальну суму 2 392,8 тис. грн. 

Виникнення кредиторської заборгованості пов’язане з введенням воєнного стану на 

території України відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, 

Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в 

Україні” у зв'язку обмежень проведення частини платежів Держказначейством відповідно 



до постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 ‟Про затвердження 

Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому 

режимі в умовах воєнного стану”. 

Уже другий рік поспіль Миргородська міська територіальна громада поділена на 4 

округи, в яких координацію роботи органів самоорганізації населення із владними 

структурами покладено на 14–х інспекторів сектору по роботі з органами самоорганізації 

населення (далі-інспектор), які без перебільшення являються прямими комунікаторами між 

владою та населенням, помічниками у вирішенні нагальних питань сьогодення громади. У 

важкий для громади рік інспектори 4 округу (сільські населені пункти) провели чимало 

важливих заходів, направлених на покращення добробуту та умов проживання сільських 

мешканців та ВПО, а саме: активно допомагали у пошуку житла та розміщення внутрішньо 

переміщених осіб, які зареєстровані та проживають у селах громади; сприяли в організації 

та видачі гуманітарної допомоги вимушено переміщеним особам, соціально-вразливій 

категорії громадян громади (1937-1952р.н.); надавали консультативну та роз'яснювальну 

допомогу. Внутрішньо переміщеним особам та соціально-вразливим категоріям громадян в 

Миргородській міській територіальній громаді видавали допомогу з різних благодійних 

організацій.  

У соціальній сфері головним завданням було своєчасне нарахування та отримання 

населенням соціальних виплат і компенсацій, пільг та субсидій, організація надання якісних 

та своєчасних соціальних послуг жителям громади, які їх потребують. Більшість видів 

допомог розраховується для кожної сім’ї індивідуально, враховуючи категорію членів сім’ї, 

їх склад та матеріальний стан. 

 

На обліку в управлінні соціального захисту населення міської ради станом на 

01.01.2023 року перебуває 3436 одержувачів державних соціальних допомог, що 

залишається на рівні минулого року. Серед них 1011 - отримувачі допомог сім’ям з дітьми, 

736 - одержувачі допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, 381- 

одержувачі допомоги малозабезпеченим сім’ям та інші.  
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Сума виплачених впродовж 2022 року допомог та компенсацій склала 77 200, 4 тис. 

грн. Упродовж 2022 року субсидією на житлово-комунальні послуги скористалося 6055 

домогосподарств та 65 домогосподарств на придбання твердого палива та скрапленого газу, 

що на 6 % менше у порівнянні з 2021 роком. 

На обліку в Миргородській МТГ перебуває 10195 внутрішньо перемішених осіб, з 

них 8001 особа перемістилася до Миргородської міської територіальної громади після 

повномасштабного вторгнення росії на територію України.   

Допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам станом на 01.12.2022 

року отримують 5924 особи. Загальна кількість осіб, які мають право на пільги, складає 13 

732 осіб. На їх соціальний захист з державного та обласного бюджетів за звітний період 

було спрямовано 911,6 тис.грн. Програмою соціального захисту населення Миргородської 

міської територіальної громади у 2022 році було передбачено ряд додаткових соціальних 

гарантій саме для цієї категорії пільговиків на суму 364,5тис. грн.  

За 2022 рік 77 осіб з числа осіб з інвалідністю, ветеранів війни та осіб, постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС, було забезпечено санаторно-курортними путівками. Грошова 

компенсація замість санаторно–курортного лікування виплачена 25 особам з інвалідністю.  

Пріоритетним напрямком соціального захисту населення громади визначено 

надання соціальної підтримки Захисникам та Захисницям України та членам їх сімей. На 

території МТГ проживає 1029 захисників (УБД - 995, інв.війни-31, уч.війни-3) та 32 члени 

сімей загиблих. У рамках державної бюджетної програми «Заходи із психологічної 

реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно–курортним 

лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії росії у Донецькій та Луганській областях, та членів 

їх сімей», оздоровлено у санаторно-курортних закладах 2 учасника АТО/ООС, пройшли 

професійну адаптацію за спеціальністю водія  5 учасників АТО (ООС).  

У грудні 2022 року 6 захисників України та 46 осіб з числа членів сімей захисників 

оздоровилися у відділеннях філії ПрАТ «Миргородкурорт СКК «Миргород» відповідно до 

заходів Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (ООС), осіб, залучених 

до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії росії на території України на 2022-2024 роки». Для цього з бюджету міської 

територіальної громади було виділено 1000 тис. грн. (831,6 тис.грн. фактично використано). 

Станом на 12.12.2022 року грошову допомогу за Програмою соціального захисту населення 

Миргородської міської територіальної громади отримали 306 осіб на суму 1 млн. 36 тис. 

грн.. Допомога на поховання надана 19 особам на суму 57 тис. грн., надано одноразову 

допомогу потерпілим (пораненим) захисникам 4 особи на суму 20 тис. грн., надано 

одноразову допомогу підтримки захисникам у зв’язку із скрутними життєвими 

обставинами 8 особам на суму 8 тис. грн., 19 сімей загиблих захисників отримали грошову 

допомогу загалом на 190 тис. грн. 

 

Надання соціальних послуг населенню громади 

Послугами Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)  міської ради  впродовж 2022 року скористалося 1757 осіб, у тому  числі  - 67 

внутрішньо переміщених осіб. 



►Відділенням соціальної допомоги вдома  надано понад 30 видів послуг, які надають 59 

соціальні робітники.  

► У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання  

станом на 01.01.2023 р. проживає 22 особи похилого віку. 

►Відділення денного перебування надало послуги 514 особам.  

«Університет III віку» відвідує 42 особи.  

 

 
 

 

 

► У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги впродовж 

2022 року 755 осіб отримали 966 послуг, у тому числі  мультидисциплінарною командою 

надано соціальні послуги 197 жителям сільських населених пунктів громади. 

Послугами Пункту прокату технічних та інших засобів реабілітації скористалося 82 особи.  

Послугами «соціального таксі» скористалося 16 осіб, яким надано 32 послуги. 



 

 

Протягом 2022 р. на обліку у Центрі соціальних служб перебувало 100 сімей, що 

опинились в складних життєвих обставинах, в яких виховується 205 дітей. Членам цих 

сімей надано 3725 послуг. Соціальним супроводом у 2022 році охоплено 37 сімей, що 

перебувають в складних життєвих обставинах. У таких сім'ях виховується 90 дітей. З 

позитивним результатом припинено соціальний супровід у 17 сім’ях. Усі діти з підопічних 

сімей залучаються до систематичних благодійних та вітальних заходів Центру. Торік 48 

представників учнівської молоді залучено до оплачуваних громадських робіт. На 

виконання Програми соціального захисту населення Миргородської міської територіальної 

громади центром проводиться робота по оформленню та видачі одноразової матеріальної 

допомоги сім’ям при народженні дитини. У 2022 році таку допомогу отримали 116 сімей. 

При центрі в минулому році була створена та функціонує спеціалізована служба 

первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від 

домашнього насильства або насильства за ознакою статі. За період 2022 року до центру 

надійшло 27 повідомлень про вчинення домашнього насильства. За проблематикою 

домашнє насильство на обліку перебуває 17 сімей, під соціальним супроводом - 13 сімей. 

Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю працює з 151 дитиною. З 

числа внутрішньо переміщених осіб реабілітацію отримують 13 дітей.  

Завдяки участі у Проєкті «Говерла» отримали частину обладнання, яке призначене 

для колективних занять з розвитку слухового сприйняття та мовлення. За підтримки 



МММГО «За нами майбутнє» Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю м. 

Миргорода отримав обладнання для фізичної та психологічної реабілітації: велотренажер, 

пісочницю, бізіборди, батут. З ініціативи UNICEF надійшло два набори для реабілітації 

дітей з раннього втручання. Центр бере активну участь у грантових проєктах та матиме 

можливість отримати нове обладнання у 2023 році. 

 

 

Робота відділу Центр надання адміністративних послуг 

На сьогодні Миргородський Центр надає 270 адміністративних послуг, з них 201 

надається відділами та управліннями міської ради, 69 адміністративних послуг - органами 

виконавчої влади, що затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних послуг".  

Зі створенням Миргородської міської територіальної громади та приєднанням 11 

колишніх сільських рад, на території створено 9 віддалених робочих місць адміністраторів 

ЦНАПу, які забезпечують населення сіл адміністративними послугами безпосередньо на 

місцях. Також вчиняються нотаріальні дії по видачі дублікатів заповітів, посвідчених 

уповноваженими посадовими особами ліквідованих сільських рад. За 2022 рік по вчиненню 

нотаріальних дій звернулися 249 мешканців нашої громади, надано 23 відповіді на запити 

нотаріусів. 

Після 24 лютого значно збільшилася кількість звернень до ЦНАПу з таких послуг: 

-видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

-надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. 



До переліку адміністративних послуг також додалася послуга інформаційного 

повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій. 

Адміністратори допомагали людям зареєструвати повідомлення на їх телефоні через Дію, 

або через Портал електронних послуг.  

Загалом за звітний період до ЦНАПу звернулося понад 56 тис. громадян та було 

прийнято 36 128 заяв на отримання адміністративних послуг.  

Продовжуються надаватися «миттєві» послуги, інформація яка надається 

безпосередньо адміністраторами з реєстрів: витяги з ДЗК, інформаційні довідки з реєстру 

речових прав на нерухоме майно. 

Перелік адміністративних послуг постійного змінюється та оновлюється відповідно 

до змін у законодавстві. Спектр послуг досить широкий і різноманітний та на сьогодні 

включає в себе 26 суб’єктів надання адміністративних послуг.  

Із наявним спеціалізованим обладнанням ЦНАП має можливість надавати послуги 

Державної міграційної служби і Головного сервісного центру МВС. Так послуг Державної 

міграційної служби надано – 1311, Головного сервісного центру МВС – 40.  

Починаючи з 1 грудня 2022 року, відповідно до змін в законодавстві, призначення 

пільг та житлових субсидій здійснюється органами пенсійного фонду України,  в тому 

числі, і за екстериторіальним принципом, що дозволить забезпечити право громадян на 

допомогу в умовах, коли вони вимушено змінили своє місце проживання. Заяви будуть 

прийматися як і раніше адміністраторами ЦНАПу з формуванням електронної справи за 

допомогою Програмного комплексу "Соціальна громада", але вже передаватися на 

опрацювання не управлінню соціального захисту населення, а пенсійному фонду України. 

Протягом 2022 року до виконавчого комітету Миргородської міської ради надійшло 

1219  звернень громадян, з них 152 зареєстровано під час "гарячих" телефонних ліній. 

У галузі охорони здоров’я Миргородської міської територіальної громади 

функціонують 2 комунальних некомерційних підприємства охорони здоров’я: 

«Миргородський міський центр ПМСД» Миргородської міської ради та "Миргородська 

лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради. 

КНП «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» - багатопрофільний 

лікувальний заклад, що обслуговує населення м. Миргород, Миргородського, 

Великобагачанського, Шишацького, Лохвицького та Гадяцького районів і надає цілодобову 

стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу. У 2022 році проведено реорганізацію 

та оптимізацію закладу. Станом на 01.01.2023 р. в лікарні працює 535 осіб, з них 107 - лікарі, 

середній медперсонал - 225 осіб, молодший медперсонал -120 осіб, інший персонал - 83 

особи. 

Стаціонарна допомога надається 11 відділеннями на 275 ліжок. У 2022 році КНП 

«МЛІЛ» ММР надана медична допомога 8674 хворим та 946 дітям віком до 17 років. У 2022 

році в акушерсько-гінекологічному відділенні народилось 200 немовлят. 

Амбулаторно-поліклінічні заклади в 2022 році відвідали 175717 осіб. Підприємство 

на 01.01.2023 року подало заявку на контрактування з НСЗУ по 18 пакетах, в січні 2023 

року планується подання заявки на ще 1 пакет.  



 

 

Для забезпечення сталого функціонування лікарні у 2022 році за кошти місцевого 

бюджету на суму 10793297 грн. було закуплено медичне обладнання: 

-енцефалограф; 

-систему візуалізації для проведення колоноскопії, бронхоскопії, фібро гастроскопії;  

-аналізатор;  

-пристрій неонатальний для фототерапії;  

-система рентгенологічна діагностична (комплекс рентгендіагностичний дентальний); 

-прилад для реєстрації отоакустичної емісії – аудіометр;   

-система ендоскопічної візуалізації в комплекті:  

-стабілізатор напруги. 

Також придбано обладнання: прилад для очного тиску; багатофункціональний 

пристрій;  кондиціонер к-т мамографії; ультразвукова мийка стерилізаційна; генератор 

бензиновий FOGO6001. 



 

Встановлений мамограф, на якому торік обстежено 295 пацієнтів. Також працює 

комп’ютерний томограф, на якому у 2022 році обстежено 2139 чоловік, в тому числі, з 

внутрішньовенним введенням контрастної речовини 63 чол. У 2022 році відкрито кабінет 

по протидії насильству. Введено в експлуатацію дві кисневі станції потужністю 250л та 

500л кисню за хвилину. Проведено капітальний ремонт ділянки водопроводу до пожежних 

гідрантів. Обладнано укриття в підвалі дитячого лікувального корпусу, проведено 

капітальний ремонт із встановленням металопластикових вікон в терапевтичному 

відділенні №1. Завершується капітальний ремонт двоповерхової будівлі інфекційного 

відділення.  

 



До складу КНП "Миргородський міський центр ПМСД" входять 49 структурних 

підрозділів. З них амбулаторій загальної практики сімейної медицини - 22. На території 

Миргорода знаходиться 7 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини. На 

території сіл - 13, а на території селищ - 2. Фельдшерсько-акушерських пунктів - 27. На 

території Миргородської міської територіальної громади в сільській місцевості - 6 

амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, 12 - фельдшерсько-акушерських 

пунктів. Кількість населення, яку обслуговує КНП "Миргородський міський центр ПМСД" 

згідно з деклараціями - 56318.  

Медичними працівниками КНП "Миргородський міський центр ПМСД" було 

прийнято амбулаторно 158036 пацієнтів; проліковано на денному стаціонарі - 4070; 

проведено 2771 стаціонарів на дому. Надано медичну допомогу 2796 внутрішньо 

переміщеним особам. Заключено декларацій з 1103 ВП особою. На даний час отримують 

гуманітарну допомогу у вигляді лікарських засобів та виробів медичного призначення 131 

особа, на регулярній основі 25 осіб. За період епідемії з березня 2020 року до 01.12.2022 

року було проліковано 8961 хворих на COVID-19. На 01.12.2022 року вакциновано від 

COVID-19 61193 особи. Проведена закупівля телемедичного обладнання (11 телемедичних 

комплексів) на загальну суму 1 400 000,00 грн. Завершується робота по формуванню 

телемедичного простору в Миргородській територіальній громаді. 

У зв’язку з введенням в Україні в 2022 році воєнного стану та повномасштабним 

веденням бойових дій на території нашої країни, значно зменшилися надходження на 

ремонт об’єктів дорожньо-мостового господарства. Тому в 2022 році на капітальний ремонт 

доріг були виділені кошти на ремонт лише однієї міської дороги, роботи по якій були 

розпочаті ще в 2021 році. Це – капітальний ремонт дороги по вулиці Данила Апостола. На 

це виділено 4348,247 тис. грн. Відремонтовано майже всю дорогу по вулиці Данила 

Апостола, крім ділянки від вул. 8 Березня до провулку Д.Апостола, де проходять аварійні 

теплові мережі, ремонт яких запланований на 2023 рік. 

 



 

На поточний ремонт доріг з міського бюджету виділено 30 000,0 тис. грн.  Було 

відремонтовано 45 місцевих доріг та автомобільні дороги загального користування 

місцевого значення, які знаходяться на балансі Державного підприємства «Агентство 

місцевих доріг в Полтавській області». 

За ці кошти відремонтовано дороги, які проходять по території Миргородської міської 

територіальної громади: 

- Миргород-Малі Сорочинці-Хомутець;  

- Миргород-Дібрівка- Клюшниківка;  

- Миргород-Хорол; 

- Гадяч-Миргород/-Бакумівка-Зубівка; 

- Гадяч-Миргород-Бакумівка-Зубівка/-Хомутець;  

- Любівщина-Ярмаки-Петрівці; 

- Миргород-Кибинці.  

У 2022 році в межах реалізації проєкту Європейського Союзу «Модернізація 

виробництва, постачання та споживання теплового району в м. Миргород» (Могедіко) було 

завершено будівельні роботи з реалізації проєкту по об’єкту «Реконструкція котельні по 

вул. Прорізній,4а та теплових мереж шляхом об’єднання в один тепловий район в м. 

Миргород Полтавської області», відкриті торги по якому були проведені в 2019 році. 

Особливістю реалізації даного проєкту є те, що роботи в межах даного проєкту 

виконуються без сплати податку на додану вартість. У 2020-2021 роках зроблено 

реконструкцію теплових мереж в районі магазину «Фуршет» та дитячого садочка №10. На 

території діючої котельні було зведено нову димову трубу, побудовано склад палива та 

будівлю для твердопаливних котлів, виконані роботи з реконструкції газової котельні. У 



2022 році продовжувалися роботи на території котельні по вул. Прорізній: внутрішні 

оздоблювальні роботи з монтажем електричного обладнання та монтажем обладнання 

котлів будівлі для установки твердопаливних котлів. В жовтні 2022 року був отриманий 

сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта та даний об’єкт переданий на 

баланс КП «Миргородтеплоенерго». 

 

 

У 2022 році продовжувалися роботи на двох об’єктах, які реалізовуються за кошти 

Європейського інвестиційного банку в рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми 

України (НКПУ) та коштів міського бюджету: «Реконструкція центру естетичного 

виховання» (29569,639 тис. грн) та «Реконструкція старої будівлі школи №1 під школу 

мистецтв» (33 273,755 тис. грн). Школу мистецтв введено в експлуатацію в 2022 році. 

У 2022 році був виготовлений проєкт «Реконструкція приміщення 

протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти №10 «Веселка» (ясла-садок) 

комбінованого типу Миргородської міської ради Полтавської області за адресою: пров. 

Тупий,5 в м. Миргород Полтавської області». Для цього виділили з міського бюджету 374,1 

тис. грн. 

 



 

 

 



  

У 2022 році виконувалися будівельні роботи приміщень інфекційного відділення. 

На ремонтні роботи було виділено 6820,873 тис. грн: в т.ч. кошти міського бюджету 

2156,832 тис. грн та кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 4664,04 

тис. грн. Виконання будівельних робіт на об’єкті продовжується і планується введення 

даного об’єкту в експлуатацію в 2023 році.  

За період 2022 року було проведено значний обсяг роботи робіт у сфері цифровізації 

різних сфер життєдіяльності громади, міської ради та її структурних підрозділів. За 

допомогою донорських партнерів встановлено багато обладнання для забезпечення 

безперебійної роботи органів влади в умовах війни та для зручності надання різних послуг 

населенню. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

Заклади освіти у 2022 році працювали в умовах пандемії COVID-19 та з 24 лютого 

в умовах воєнного стану. Через війну 526 учнів закінчили попередній навчальний рік за 

кордоном. 311 дітей з внутрішньо переміщених сімей доєдналися до нас на навчання з 

інших областей України, де ведуться бойові дії. 450 учнів отримали свідоцтва про базову 

середню освіту і 261 учень отримав свідоцтво про загальну середню освіту.  

584 учні склали Національний мультипредметний тест. Були задіяні два пункти 

тестування: ОЗО «Миргородський ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського» та Ліцей 

імені Тараса Шевченка. Відповідно до мережі у цьому навчальному році Миргородська 

міська територіальна громада налічує 15 закладів ЗЗСО (з них 6 опорних, 4 ліцеї, 11 

гімназій). 6 закладів дошкільної освіти та 9 структурних дошкільних підрозділів, 3 заклади 

позашкільної освіти, Інклюзивно-ресурсний центр. У закладах загальної середньої освіти 

навчається 5071 учень за змішаною формою навчання. Середня наповнюваність в класах – 

25 учнів у міських і 11 учнів у сільських загальноосвітніх закладах. У закладах дошкільної 

освіти навчається 1107 вихованців, з них 43 дітей із числа ВПО.   

В умовах воєнного стану у громаді працюють всі 6 закладів дошкільної освіти міста 

та 5 структурних дошкільних підрозділи у гімназіях. Заклади позашкільної освіти відвідує 

1824 дитини. Всього у закладах освіти працює 1200 працівників, з них педагогічних - 645.  

Фінансування галузі «Освіта» у 2022 році становить: 269.2 млн. грн, з них 105,2 млн. 

грн. – державна освітня субвенція, 164,0 млн. грн. – місцевий бюджет. 

 



 

Одним з пріоритетних стратегічних напрямків розвитку освіти є інклюзія. 

«Інклюзивно-ресурсний центр» обслуговує дітей, які проживають у Миргородській міській 

територіальній громаді (7172 осіб). Укладені угоди про співпрацю з Ромоданівською ТГ 

(630 осіб), Комишнянською ТГ (780 осіб), та Великосорочинською ТГ (1084 осіб). Значну 

увагу центр приділяє роботі з внутрішньо переміщеними сім’ями. У загальноосвітніх 

закладах відкрито 31 інклюзивний клас. У закладах дошкільної освіти функціонує 4 

інклюзивних групи в яких навчаються 14 дітей з особливими освітніми потребами. 

Усі заклади загальної середньої світи громади працюють в електронному 

журналі/щоденнику «Моя школа». 

Задля допомоги в адаптації вимушено переміщених осіб управлінням освіти, молоді 

та спорту разом з психологами -волонтерами громади реалізовуються проекти: «Я – 

психолог, я – поруч!». Проєкт «Поруч» реалізовується за підтримки дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), Міністерства освіти і науки України, Української асоціації футболу і 

управління освіти, молоді та спорту. Спортивні розваги, заняття з психологом та лікарем 

допоможуть дітям психологічно відновитися після пережитого травматичного досвіду та 

подолати страхи.  

У межах державної програми «Ноутбук кожному вчителю» отримано 127 ноутбуків. 

Вартість техніки 2,3749 млн. грн. з них  855 тис. грн – кошти бюджету Миргородської 

міської територіальної громади. Всі заклади Миргородської міської територіальної громади 

підключені до мережі Internet та всі мають зони Wi-Fi.  

У межах ініціативи «Спільно до навчання», започаткованої Міністерством освіти і 

науки у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та першою леді України 

для підтримки освітнього процесу, у 2022-2023 навчальному році 6 опорних шкіл  громади 

отримали по  3 тис. доларів у гривневому еквіваленті для підтримки безперервного 

навчання дітей (658,230 тис. грн.). Завдяки фінансовій підтримці міжнародного проєкту 

USAID «ГОВЕРЛА» навчальні заклади Миргорода отримують нове обладнання для 

харчоблоків. Уже з другого семестру устаткування використовують для приготування 

здорового раціону учням Вартість обладнання складає майже 1 млн. гривень. 



 

 

 

 



Безпека дітей, наявність та задовільний стан укриттів є головною умовою 

перебування дітей в закладах освіти. Із 25 закладів освіти 6 мають ПРУ, 16 - найпростіші 

укриття цивільного захисту, 3 заклади використовуватимуть найпростіші укриття поруч.  

На проведення робіт з облаштування найпростіших укриттів, підготовку приміщень 

закладів освіти до початку роботи у новому навчальному році з місцевого бюджету 

виділено 8,2 млн. грн. В укриттях підключено Wi-fi.  

На проведення спортивних заходів у 2022 році було виділено 265 тисяч гривень з 

бюджету громади. Спільно з міським центром фізичного здоров’я населення „Спорт для 

всіх” проведено змагання з рибної ловлі, міні-футболу, пляжного футболу та волейболу, 

дартсу, турніри до Дня фізичної культури та спорту і інші. Збірна команда громади взяла 

участь в чемпіонаті області з футболу серед аматорських команд. Спортсмени громади 

брали участь у змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів з футболу, волейболу, 

пляжного волейболу, баскетболу, боксу, кікбоксингу, кіокушин карате, греко-римської 

боротьби та гирьового спорту.  

 

 



 

 

 

Також збірна команда громади взяла участь у змаганнях Обласної Спартакіади 

ветеранів спорту, де посіла перше загальнокомандне місце. Впродовж року проведено 

понад 20 спортивних та фізкультуро-оздоровчих заходів. 

Завдяки плідній співпраці з національними та міжнародними фінансовими 

установами, торік реалізовано кілька проєктів. У рамках Надзвичайної кредитної програми 

для відновлення України, яка фінансується Європейським інвестиційним банком, 

реконструйовано Центр естетичного виховання та стару будівлю школи № 1 під школу 

мистецтв, загальною вартістю 60,5 млн. грн, з них залучені кошти – 50 млн. грн.  

 



 

У 2022 році завершилася реалізація проєкту Європейського Союзу "Модернізація 

виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород 

(MO.GE.DI.CO)", загальною вартістю 1,02 млн. Євро, з них залучені кошти – 0,76 млн. Євро. 

У межах проєкту замінено теплові мережі, модернізовано газову котельню, збудовано 

котельню з твердопаливними котлами. У грудні 2022 року відбулося офіційне відкриття 

модернізованої котельні. 

 



Миргородська громада залишається партнером проєкту «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що 

реалізується за дорученням урядів Німеччини та Швейцарії (GIZ). Після початку війни росії 

в Україні грантодавець GIZ дозволив громадам-учасницям змінити проєкти на більш 

актуальні для громад. Для Миргорода було погоджено проєкт реконструкції мереж 

теплопостачання на по вул. Данила Апостола.  

 

 

Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні було погоджено заявку на придбання 

наборів із телемедицини. Вказані набори на 1 462 500 грн. придбані КНП «Миргородський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги». Також розпочато реалізацію 

грантового проєкту «Цивільний захист з добровільними пожежними командами» (ДПК) 

для громад-партнерок Проєкту USAID «ГОВЕРЛА». 

 



Через війну росії проти Україні у нашій громаді було призупинено реалізацію 

Громадського бюджету та програми "Місто активних громадян". Їх планується відновити 

після завершення військового стану. Але замість цього, восени Миргородська громада стала 

учасником Програми ООН із відновлення та розбудови миру, яка передбачає фінансування 

поданих ініціатив за кошти ПРООН.  

Протягом 2022 року проводилися роботи поточного та капітального характеру. За 

програмою «Про затвердження Програми капітального ремонту та реконструкції 

житлового фонду Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» у 2022 

році з бюджету міської територіальної громади були виділені кошти на виконання робіт по 

реконструкції будинку квартирного типу (гуртожиток) по вул. Миргородська, 32 в м. 

Миргород в сумі 1 556 900 грн. На ремонти нежитлових приміщень було використано 1 119 

508,04 грн. 

За Програмою часткової компенсації вартості закупівлі резервних джерел живлення 

для покриття потреб співвласників багатоквартирних будинків Миргородської міської 

територіальної громади з метою забезпечення сталого проходження опалювального сезону 

2022-2023 років у вигляді капітальних трансфертів підприємствам, установам та 

організаціям» у 2022 році з міського бюджету було виділено кошти на проведення 

компенсації, в сумі 300,00 тис. грн. 

Аналізуючи поточні звернення з питань транспорту, необхідно сказати, що 

основними проблемними питаннями протягом 2022 року є перевезення пасажирів 

пільгових категорій, дотримання графіків та схем руху.  

Наразі розглядаються можливі варіанти вирішення даного питання шляхом 

залучення існуючих альтернативних джерел фінансування для впровадження та розвитку 

міського комунального екологічно чистого транспорту - це гранти, пільгові кредити, 

транспортні програми, технічна допомога тощо. 

Незважаючи на складну обстановку, воєнний стан, перебої з постачанням паливно-

мастильних матеріалів, міські комунальні підприємства в 2022 році ні на  день не зупиняли 

виконання завдань.  

У сфері поводження з побутовими відходами КП «Спецкомунтранс» надає послуги 

більш 18 000 абонентам та укладено 450 договорів з юридичними особами. 

З метою зменшення навантаження на екологію навколишнього середовища та на 

полігон побутових відходів в місті працює програма роздільного збору відходів, що 

підпадають під вторинну переробку, а саме: папір, картон, скло, пластик. 

Також з метою зменшення навантаження на полігон побутових відходів 

підприємство максимально запроваджує переробку рослинних відходів шляхом 

компостування опалого листя та подрібнення на біопаливо гілок дерев. 

На придбаній за кошти міського бюджету стрічковій пилорамі, роблять дошки та 

бруси, які  використовують для  виготовлення нових та ремонт існуючих лавочок, дитячих 

ігрових майданчиків та обладнання міського пляжу. 

Прогноз по чистому доходу від реалізації послуг КП «СПЕЦКОМУНТРАНС» за 

2022 рік складає 11 600 тис. грн. (за 2021 рік чистий дохід склав 10 052 тис. грн). 

Стосовно проблемних питань, то головним є фізичний та моральний знос основних 

засобів КП «Спецкомунтранс», а також місткості сміттєзвалища.  



КП «Миргородтеплоенерго» надає послуги з постачання теплової енергії у вигляді 

опалення та гарячого водопостачання у місті Миргороді та смт. Велика Багачка. 

Підприємство забезпечує у Миргороді тепловою енергією 124 будинки житлового фонду, 

11 будівель закладів освіти та дошкільних закладів, 15 будівель адміністративного та 

соціального призначення, 4 медичних установи, 7 будівель госпрозрахункових категорій. У 

селищі Велика Багачка обслуговує 19 будівель житлового фонду, будівлю закладу освіти, 

51 будівлю адміністративного та соціального призначення. Теплове господарство налічує 9 

котелень, 8 теплогенераторних. 

Підприємство на території міста Миргорода та селища Велика Багачка має 

розгалужену теплову мережу протяжністю 21,3 км в двотрубному вимірі, яка налічує 149 

теплових камери, та  352 одиниць запірно - регулюючого обладнання. За 2022 рік 

підприємство виконало поточні ремонти та обслуговування всього обладнання, яке задіяно 

в процесі виробництва тепла, виконало відновлювальний ремонт аварійних ділянок, які 

було пошкоджено під час експлуатації та гідравлічних випробувань, виконано ремонт 

теплової ізоляції цих ділянок. В повному обсязі виконано інвестиційну програму, яка 

включала заміну теплових мереж від ТК№4 до ТК№7 котельні по вул. Старосвітській, 17а, 

по вул. Прорізна, 4а,. Виконано заміну застарілих котлів НІІСТУ-5 в котельнях по вул. 

Гоголя, 156а та Гоголя, 181г. В рамках міжнародного проекту MO.GE.DI.CO. введено в 

експлуатацію твердопаливну котельню по вул. Прорізна, 4а, яка буде забезпечувати 

тепловою енергією на опалення споживачів 44-го кварталу та крупозаводу, в опалювальний 

сезон та гарячим водопостачанням в міжсезоний сезон. 

Розроблено та затверджено нову інвестиційну програму на 2022-2023 роки, яка 

передбачає продовження заміни найбільш вразливих ділянок теплових мереж, а також 

допоміжного обладнання котлів вентилятора та димососа в котельні по вул. Старосвітській, 

17а. Завершена робота по забезпеченню споживачів загальнобудинковими вузлами 

комерційного обліку гарячої води.  

Основною ліцензованою діяльністю КП «Миргородводоканал» є централізоване 

водопостачання міста Миргород, селище Велика Багачка, сіл Гаркушинці, Білики, 

Вовнянка, Зубівка, Кибинці, Петрівці, Хомутець, Трудолюб Миргородського району та 

централізоване водовідведення міста Миргород та селища Велика Багачка. 

У 2022 році працівниками усунуто 70 поривів на водопровідній мережі та 68 витоків 

в водопровідних колодязях та підвалах. Виконано близько 1400 аварійно-відновлювальних 

робіт на підпорядкованих об’єктах. Проведено капітальні ремонтні роботи по КНС № 2. 

Замінено 4 насосних агрегати на більш енергоефективні. Виконано ремонт вводів насосних 

агрегатів КНС№ 4, КНС№1, почищено 2 мулових майданчики та 3 піскових майданчики 

очисних споруд із залученням спецтехніки. Тривають роботи по капітальному ремонту 

каналізаційної насосної станції № 2 по вул. Гоголя, 122.  

Предметом основної діяльності КП «Миргородська управляюча компанія» 

Миргородської міської ради є надання послуг з управління багатоквартирними житловими 

будинками в м. Миргород. Станом на 01.12.2022 року підприємство обслуговує 137 

багатоквартирних житлових будинків, загальна площа яких становить 352,6 тис. м2. 

«Миргородська управляюча компанія» протягом року провела роботи з перевірки та 

налагодження всіх внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання та газопостачання для забезпечення мешканців безперебійним наданням 

комунальних послуг. Проведені роботи з ремонту покрівель, вимощень, цоколів, фасадів, 



міжпанельних стиків, під’їздів, електричних щитових, відремонтовані та частково замінені 

вхідні двері та вікна на сходових клітинах та багато інших робіт. Крім планових робіт, з 

метою створення безпечних умов перебування мешканців багатоквартирних будинків під 

час повітряних тривог, проведено ряд додаткових робіт з ремонту підвальних приміщень та 

облаштування місць укриттів. За кошти міського бюджету придбано утеплювальні 

матеріали для ізоляції внутрішньобудинкових інженерних мереж опалення 

багатоквартирних будинків на суму 500,0 тис. грн.  

Протягом 2022 року в багатоквартирних житлових будинках проведені роботи з 

поточного ремонт на суму 17381,0 тис. грн., в т.ч.: 

- прибирання та косіння прибудинкової території – 3630,0 тис. грн.; 

- поточний ремонт покрівель,  – 906,0 тис. грн.; 



 

 

- поточний ремонт під’їздів – 2071,0 тис. грн.;  

- поточний ремонт конструктивних елементів (заміна дверей, вікон, ремонт цоколів, 

вимощень, фасадів, ганків та інше) – 2284,0 тис. грн.; 

- поточний ремонт мереж холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання, газопостачання, ливневої каналізації та теплових пунктів – 3240,0 

тис. грн.; 

 

- поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання – 1670,0 тис. грн.; 

- технічне обслуговування 56 ліфтів – 955,0 тис. грн.; 



- енергопостачання ліфтів – 327,0 тис грн.; 

- електрична енергія для освітлення місць загального користування – 563,0 тис грн.; 

- обслуговування димових та вентиляційних каналів – 228,0 тис. грн.; 

 

- інші послуги (утримання аварійно-диспетчерської служби, ремонт дитячих та 

спортивних майданчиків, заміна почтових ящиків, дератизація та інше) – 1507,0 тис. 

грн. 

У минулому році роботу відділу економіки та туризму зосереджено на виконанні 

завдань саме в економічному напрямку. У зв'язку з воєнними діями в країні, частина 

суб'єктів господарювання прагнула перемістити виробничі потужності в регіони, де не 

проходять безпосередні воєнні дії. Відділом у даному напрямку проводилася значна робота, 

а саме:  

- збір інформації щодо наявних складських, виробничих та інших приміщень, 

придатних для релокації бізнесу; 

- розміщення даної інформації на Всеукраїнському ресурсному центрі; 

- створення розділу на сайті міської ради під назвою "Релокація бізнесу". 

У 2022 році активно працювали з бізнесом в напрямку інформаційної, 

консультативної та грантової допомоги. На територію громади було залучено 6 суб'єктів 

господарювання із числа внутрішньо переміщених осіб. Після 24 лютого до нашої громади 

прибуло більше 10 тисяч переселенців.  

Реалізовано Програму часткової компенсації підприємцям витрат зі сплати єдиного 

соціального внеску за кожне новостворене робоче місце з коштів Фонду підтримки 

підприємництва міста Миргорода. Бізнесмени, які вже у 4 кварталі створять нові робочі 

місця, отримають часткову компенсацію витрат на початку 2023 року. 

У громаді успішно функціонують 64 сільськогосподарських підприємств та 

фермерських господарств, більшість з яких займаються вирощуванням зернових культур.  

Працюють 23 сімейні молочні ферми. 



У межах реалізації спільної програми Міністерства аграрної політики та 

продовольства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією 

ООН (ФАО) 7 фермерів отримали 50 рукавів для зберігання зерна. 

У тісній співпраці з Агенцією регіонального розвитку Полтавської області, Офісом 

євроінтеграції та Програмою USAID АГРО реалізовано проєкт «Підтримка мікро-малих, 

середніх підприємців молочного напрямку (виробництво молока) у забезпеченні 

продовольчої безпеки України». 

Під час дії проєкту були проведені групові консультації, онлайн навчання на 

платформі Zoom, поширені консультаційні матеріали та надані консультаційні послуги по 

актуальним питанням. 23 учасники проєкту отримали профілактичні та лікувальні 

ветеринарні препарати та вакцини, якi необхiднi для запобігання скорочення поголів’я 

великої рогатої худоби, покращення здоров'я тварин для виробництва якісного молока 

внутрішнього споживання. 4 домоволодіння отримали молочне обладнання для 

полегшення ведення домашнього господарства. 

Завдяки благодійній підтримці міжнародних спільнот наша громада отримала в 

межах проєкту «Сади Перемоги» посадковий матеріал картоплі та насіння городництва, що 

був наданий домогосподарствам, в яких проживають ВПО. 

З метою визначення додаткових джерел надходжень по місцевих податках і зборах 

та розширенню бази оподаткування і розробки та реалізації заходів щодо легалізації 

заробітної плати та зайнятості населення, контролем за їх виконанням, скоординовано 

роботу відділу моніторингу місцевих податків і зборів та з питань зайнятості. З початку 

року було виявлено 320 об'єктів нерухомого майна. Додатковий резерв надходжень до 

місцевого бюджету складає 5,8  млн.грн.  

З моменту відновлення роботи Державних реєстрів, а саме з липня 2022 року, відділ 

розпочав роботу з розширення бази оподаткування по платі за землю. На сьогодні 

проводиться інвентаризація власників земельних ділянок по місту Миргороду. 

Опрацьовано та передано до податкового органу для проведення нарахувань інформацію 

щодо 10970 земельних ділянок, що містяться в реєстрах.  

Важливим питанням є забезпечення соціальних гарантій жителів громади, які 

працюють на підприємствах, у ФОП або здійснюють діяльність, яка підпадає під 

підприємницьку.  

Станом на 1 грудня 2022 року до відділу реєстрації надійшло та опрацьовано  2722 

заяви про державну реєстрацію права власності, інших речових прав, обтяжень. Проведено 

1123 реєстраційні дії з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців та 6674 реєстраційні дії з питань реєстрації місця проживання громадян.  

 

Незважаючи на воєнний стан, збільшуються житлові площі громади. У червні 2022 

року введено в експлуатацію 96-ти квартирний житловий будинок загальною площею 

10187,1 кв.м за адресою: вул. Гоголя, 77, м. Миргород. Триває виконання будівельних робіт 

з будівництва 4-х поверхового багатоквартирного житлового будинку по вулиці 

Нововоскресінській. У громаді активно продовжується цифровізація в сфері будівництва. 

Електронні послуги в громаді доступні на всіх етапах будівництва. 

Земельні питання 



 

Землі громади  складають 63 121, 3 га, в т.ч. 

- землі сільськогосподарського призначення - 53 215, 4 га, 

- забудовані землі – 1 812,8 га, з них землі житлової забудови – 666,2 га, 

- землі промисловості – 1 783,6 га 

- землі водного фонду – 3 579,9 га 

- землі лісового фонду – 2 729,6 га 

- з усіх земель заповідні землі – 1261,5 га. 

Станом на 01.01.2023 року обліковується 1 435 договори оренди земельних ділянок, в т.ч.: 

- 592 – укладені з юридичними особами; 

- 632 – укладені з фізичними особами. 

Окрім цього обліковуються: 

- 60 – договорів врегулювання правовідносин; 

- 35 – договорів сервітутного (обмеженого) використання по вбудованих 

приміщеннях; 

- 16 – договорів про встановлення земельного сервітуту. 

- 112 - індивідуальне землекористування. 

Протягом звітного періоду на виконання рішень міської ради про надання в оренду 

земельних ділянок, було укладено 80 нових договорів оренди. 

До бюджету громади за використання земель комунальної власності надійшло 40 651 590,98 

грн. 

За 12 місяців 2022 року за результатами земельних торгів було продано право користування 

(оренди) на тринадцять  земельних ділянок. Від продажу прав на земельні ділянки  

отримали 986 963,00 грн. 

Для раціонального використання земельних ресурсів, покращення інвестиційної 

привабливості територіальної громади та забезпечення показників міського бюджету 

створений та постійно оновлюється Перелік земельних ділянок продаж та набуття права 

оренди, яких здійснюється шляхом проведення земельних торгів (аукціонів). На разі у 

переліку обліковується 58 земельних ділянок, з яких: 21 земельна ділянка 

сільськогосподарського призначення і 37 земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення. 

У 2022 році проведена нормативна грошова оцінка земель трьох (3) населених 

пунктів територіальної громади, а саме: с. Білики, с. Гаркушинці та с. Рибальське. Для 

збільшення надходжень від плати за землю, захисту майнових прав територіальної громади 

від несумлінних землекористувачів, що ухиляються від вчасного укладання договорів 

оренди, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, недопущення 

безоплатного використання земельних ділянок комунальної власності, що призводить до 

втрат місцевого бюджету, завданих територіальній громаді внаслідок порушення порядку 

землекористування, було створено комісію з питань землекористування. 

З метою деколонізації топоніміки та впорядкування використання в населених 

пунктах Миргородської міської територіальної громади географічних назв та символіки 

росії, яка вчинила збройну агресію проти України, усунення загрози суверенітету, 



територіальній цілісності та національній безпеці України, а також очищення та 

оздоровлення вітчизняного суспільного простору від російської імперської та радянської 

тоталітарної спадщини, інформаційного та культурологічного впливу радянсько-

російських наративів на світогляд українців, встановлення історичної справедливості та 

повного відновлення української історично-національної топоніміки, осучаснення її 

іменами новітніх Героїв у боротьбі з російським агресором в 15 населених пунктах нашої 

громади нові назви отримали 38 вулиць та провулків. 

 

 

Війна змінила і роботу закладів культури. З перших днів повномасштабної 

російської агресії в закладах культури були розгорнуті центри волонтерського руху та 

пункти видачі гуманітарної допомоги. Працівники закладів вантажили, сортували, 

видавали, одягали і годували переселенців. 

Нова форма роботи - благодійні ярмарки-продажі власних кулінарних виробів і 

концерти - і досі допомагають збирати кошти для допомоги ЗСУ. Понад 100 тисяч гривень 

зібрали заклади культури для потреб військових. Працівники культури проводили  майстер-

класи для дітей та дорослих для підняття національно-патріотичного духу. Продовжувалася 

робота із вимушеними переселенцями.  

Наразі в закладах культури розгорнуті пункти видачі гуманітарної допомоги, пункти 

незламності, пункти обігріву, найпростіші укриття для жителів громади.  

 



 



 

 

Війна не зменшила зацікавленість та потребу жителів громади у культурних 

послугах. Працюють гуртки, проводять репетиції та концерти творчі колективи міста. 

Протягом звітного періоду проведено понад 350 масових заходів, серед яких - тематичні, 

святкові та звітні концерти творчих колективів. Щоп’ятниці та суботи з урахуванням 

безпекової ситуації працівники клубних закладів влаштовували тематичні, просвітницькі, 

святково-розважальні масові заходи для жителів громади і вимушених переселенців. 

Народний театр «Свічадо» підготував і презентував публіці три прем’єрні вистави, які стали 

справжніми подіями для глядача. Доводячи свою незламність і бажання жити повноцінним 

життям, творчі колективи клубних закладів взяли участь у 12 фестивалях і конкурсах 

міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Журі мистецьких змагань 

відзначили високий рівень виконавської майстерності та таланту миргородських аматорів. 

Переможні дипломи мають у своїй творчій скарбничці Миргородський МБК, 

Миргородський центр культури та дозвілля, Гаркушинський СБК, Довгалівський СК, 

Мальцівський СК. 

 



 

 

Шановні жителі громади!   

 

Завершуючи звіт, зазначу, що незважаючи на всі складнощі воєнного часу, громада 

жила у напруженому, але стабільному ритмі. Працівники всіх структурних підрозділів 

Миргородської міської ради та виконавчого комітету докладали максимум зусиль задля 

виконання делегованих повноважень та додаткових, обумовлених воєнним станом.  

Дякую всім, хто тримав і тримає свій фронт, наближаючи довгоочікувану перемогу 

над російськими окупантами! Віримо в ЗСУ! Тримаємо стрій! Україна переможе! Ми з 

надією дивимось у майбутнє і  віримо, що наші плани здійсняться! 

 


