
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
  

 

від 21 квітня 2021року         № 136 

 

Про стан роботи органів самоорганізації  

населення Миргородської міської 

територіальної громади 

  

 

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Закону України "Про органи самоорганізації населення", з метою створення сприятливих умов 

для участі населення у вирішенні питань життєдіяльності Миргородської міської 

територіальної громади, заслухавши звіт про стан роботи органів самоорганізації населення 

Миргородської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради 

 

в и р і ш и в: 
 

1. Звіт начальника сектору по роботі з органами самоорганізації населення 

організаційного відділу міської ради Дудник В.В. взяти до відома. 

 

2. Продовжити взаємодію органів місцевого самоврядування, громадських організацій 

та депутатів із органами самоорганізації населення для виконання покладених на 

них повноважень.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради                   

Гуржія О.В. 

 

 

 

 

                     В.о. міського голови     Олександр Острянин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Звіт про стан роботи органів самоорганізації населення  

Миргородської міської територіальної громади 

 

 

Миргородська міська територіальна громада поділена на 4 округи, в яких координацію 

роботи органів самоорганізації населення із владними структурами покладено на інспекторів 

сектору по роботі з органами самоорганізації населення (далі – інспектори). У зв’язку з 

впровадженням адміністративно-територіальної реформи до міста Миргорода приєдналися 36 

сіл. Тож на даний час продовжується налагодження взаємодії  та комунікації між міською 

владою і жителями тепер вже великої Миргородської міської територіальної громади. 

Відповідно до вищезазначеного поділу на округи, із початку 2021 року розпочали свою 

роботу 14 інспекторів (3 інспектори – по м. Миргороду, 11 інспекторів - у сільських населених 

пунктах). Ці службовці органу місцевого самоврядування, без перебільшення, стали прямими 

комунікаторами між  владою та населенням, помічниками у вирішенні нагальних питань 

сьогодення Миргородської міської територіальної громади. 

 

№ 
Населенні пункти, закріплені за інспекторами 

(кількість населення) 
ПІП Інспектора 

Округ 1 

1. м. Миргород  Ставицький Олексій Петрович  

Округ 2 

2. м. Миргород  Лукаш Тетяна Станіславівна  

Округ 3 

3. м. Миргород  Устименко Ольга Борисівна 

(Округ 4) 

4. 
с. Білики (834), с. Лещенки (87), с. Марченки 
(82), с. Милашенкове (27).  

Мандрика Тетяна Вячеславівна 

5. с. Вовнянка (368).  Шадманова Світлана Вікторівна 

6. с. Гаркушинці (1176),  с. Рибальське (73). Швайка Катерина Віталіївна 

7. 
с. Дібрівка (968), с. Верховина(3), с. Веселе(0), 
с. Глибоке (0), с. Котлярі (4), с. Показове (117), 
с. Стовбине (227), с. Шпакове (5). 

Півень Тетяна Миколаївна  

8. с. Зубівка (610), с. Руда (95). Лещенко Любов Миколаївна  

9. с. Кибинці (1030), с.Бієве (0). Проскура Євгенія Ігорівна 

10. с. Петрівці (1385), Кузьменки (0).  Костенко Наталія Миколаївна 

11. 
с. Слобідка (335), с. Мальці (132), с. Носенки 
(1), с. Осове (12).  

Кичигін Валерій Миколайович 

12. 
с. Хомутець (1813), с. Довгалівка (174), с. Малі 
Сорочинці (386).  

Шинкаренко Валентина Миколаївна  

13. 
с. Шахворостівка (581), с. Трудолюб (478), с. 
Деркачі (62), с. Любівщина (381), с. Малинівка 
(143).  

Маловічко Василь Олексійович 

14. с. Ярмаки (255), с. Ємці (0), с. Єрки (297).  
Купенко Світлана Іванівна 

 



Усі інспектори забезпечені приміщенням, комп'ютерною технікою, мають електронні 

адреси для оперативного вирішення будь-яких питань та печатки. У зв'язку із карантинними 

заходами, намагаючись економити час та кошти, запроваджено дистанційну форму 

проведення нарад з інспекторами. Ця форма добре себе зарекомендувала, тому щоп'ятниці в 

онлайн - режимі проводяться наради за участю заступників міського голови, керівників 

структурних підрозділів, комунальних служб міста, інших зацікавлених посадових осіб, де 

вирішуються нагальні питання життєдіяльності Миргородської міської територіальної 

громади. Інспектори пройшли навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту (видано 

кожному посвідчення) та були членами конкурсної комісії з відбору ініціатив громадян за 

Програмою "Місто активних громадян - 2021". 

Відповідно до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 № 58 "Про 

затвердження Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення 

Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік" затверджено кошторис на 

проведення заходів у сумі 150 тис. грн. Та у зв'язку із карантинними обмеженнями із початку 

цього року гроші на масові заходи ще не використовувалися. 

Органи самоорганізації населення (вуличні та будинкові комітети) - вагома і авторитетна 

сила в системі місцевого самоврядування, значуща ланка в житті громади. Саме вони 

відіграють важливу роль у створенні умов для залучення найширших кіл громадян до 

безпосередньої участі у прийнятті та реалізації рішень з питань соціально-економічного, 

культурного розвитку територій. Саме через них будуються довірчі взаємовідносини, 

співпраця влади та населення у вирішенні окремих питань місцевого значення.  

Протягом чотирьох останніх місяців інспекторами по роботі з органами самоорганізації 

населення надавалася методична та організаційна допомога у створенні та діяльності органів 

самоорганізації населення, у проведенні зборів жителів за місцем проживання. Процес виборів 

та перевиборів голів вуличних, будинкових комітетів у громаді ще не завершено, і буде 

продовжена після  карантинних обмежень, бо головний ресурс, завдячуючи якому вдасться 

досягти певних результатів у роботі із органами самоорганізації населення, - це час та енергія 

жителів, які розуміють значення та важливість самоорганізації, готові спільно та безкорисно 

працювати на благо громади. 

Неможливо здійснити ефективне місцеве самоврядування, розвинути місцеву 

інфраструктуру без врахування очікувань, інтересів та побажань мешканців Миргородської 

міської територіальної громади. Тому інспектори особливу увагу приділяють питанням 

комунальної та соціальної сфер, ведення соціальних паспортів у межах відповідних територій, 

надання довідок, актів, характеристик, складання актів обстежень житлово-побутових умов 

тощо. Інспектори сприяють депутатам Миргородської міської ради в організації їх зустрічей з 

виборцями, прийому громадян. 

Протягом короткого проміжку часу інспекторам у місті та сільській місцевості вдалося 

налагодити тісну і плідну співпрацю з Інспекцією з благоустрою ВЖКГ, КП "Спецкомнтранс" 

та іншими комунальними підприємствами. Проводиться щоденна роз'яснювальна робота із 

мешканцями громади щодо дотримання правил благоустрою, заборони паління, 

організованого вивозу сміття, прибирання снігу в зимовий період, виявлення 

несанкціонованих звалищ, захаращених територій, невивезеного громадянами та 

організаціями обрізаного гілля, будівельного сміття біля приватних садиб тощо. Ці питання 

вирішувались шляхом вручення попереджень, листів. На даний час інспектори організовують 

та залучають жителів громади до участі у толоках, які проводяться в рамках місячника 

озеленення, чистоти і благоустрою. Скоординовано та налагоджено роботу і з 

адміністраторами ЦНАПу.   

Налагоджено роботу з Миргородським об’єднаним міським  територіальним центром 

комплектування та соціальної підтримки по роботі з допризовною молоддю та 

військовозобов'язаними, з відділом поліції, Центром Пробації, соціальними службами та 

структурними підрозділами міської ради. Інспекторами у сільських населених пунктах 

підготовлено та передано до Центру соціальних служб списки сімей з дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. Надається щоденна допомога управлінню соціального захисту 



у підрахунку кількості осіб пільгових категорій, які користуються громадським транспортом 

(до 15 та після 15 числа кожного місяця). 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що Миргородська міська 

територіальна громада розпочала нелегкий, але такий необхідний шлях до повноцінного та 

самодостатнього існування - налагодження співпраці та взаємодії між населенням громади 

та місцевою владою. Та є ще дуже багато невирішених проблем, на які необхідно звернути 

особливу увагу, а саме: 

 посилення роз'яснювальної роботи серед населення щодо дотримання правил 

благоустрою (захаращення приватних садиб, косіння прилеглих територій, 

знищення амброзії, заборона паління); 

 активізація роботи голів вуличних, будинкових комітетів щодо роз'яснення 

населенню правил благоустрою; 

 підвищення активності участі громади у заходах з благоустрою територій 

загального користування; 

 залучення жителів до активної участі в громадських ініціативах та вирішенні 

екологічних проблем. 

Також нагальними проблемами є: щебенева підсипка та грейдерування вулиць без 

твердого покриття; асфальтування та будівництво тротуарів, вивезення та утилізація твердих 

побутових відходів з місць загального користування (кладовища, парки, громадські майдани), 

спилювання аварійних дерев, транспортне сполучення до віддалених населених пунктів, 

відновлення аптечних пунктів. 

   Користуючись нагодою, хочеться подякувати відділам, управлінням міської ради, 

комунальним службам за спільну роботу; приватним підприємцям та фермерам за надану 

благодійну допомогу, активістам органів самоорганізації населення, усім небайдужим 

громадянам за співпрацю на благо Миргородської міської територіальної громади. 

 

 

 


