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Про підсумки економічного і 
соціального     розвитку      та 
виконання  бюджету  району 
за І квартал 2019 року 
 
 Протягом І кварталу 2019 року райдержадміністрацією разом з органами 
місцевого самоврядування вживалися необхідні заходи щодо забезпечення 
комплексного розвитку, належного життєвого рівня населення та стабільної 
суспільно-політичної ситуації. 
 За результатами діяльності район зайняв 10 місце серед районів області          
(Ι квартал 2018 року - 20). 
 На виконання Стратегії соціального партнерства Миргородського району та 
ПрАТ «Нафтогазвидобування» у І кварталі 2019 році ПрАТ 
«Нафтогазвидобування» було виділено 1,5 млн. грн.  

Великосорочинською, Савинцівською та Солонцівською сільськими радами 
розпочаті роботи по трьох проектах, передбачених до реалізації, а саме: закупівля 
шкільного автобуса для перевезення дітей Савинцівської сільської ради  – 1000 тис. 
грн., капітальний ремонт ФАПу в с. Солонці - 250 тис. грн., капітальний ремонт 
приміщення їдальні Великосорочинської ЗОШ I-III ст. – 300 тис. грн.  
 Валова продукція за I квартал 2019 року склала 55,7 млн. гривень, що на       
14 % менше, ніж за відповідний період минулого року.  
 Сума нарахованої орендної плати за 2018 рік склала 185,5 млн. грн. Середній 
розмір нарахованої орендної плати по району становить 10,3 %, в середньому по 
області – 10,5 %. 
 У сільському господарстві району здійснюють діяльність 64 
сільськогосподарських підприємства, з яких 44 фермерських господарства. В 
обробітку землекористувачів усіх форм власності знаходиться 74,8 тис. га ріллі, що 
становить 100 % до минулого року. 
 Станом на 01.04.2019 поголів’я корів становить 3136 голів, що на 23 голови 
менше проти відповідного періоду минулого року, свиней – 4625 голів, що на 2944 
голови, менше проти відповідного періоду минулого року. 
 Поголів’я птиці становить 12707 голів, що на 387 голів менше, ніж у 
відповідному періоді минулого року. Коней – 397 голів, менше проти відповідного 
періоду минулого року на 20 голів. 
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 Протягом І кварталу 2019 року сільгосппідприємствами району вироблено: 
 молока – 476,1тонна (на 143 тонни менше, ніж у І кварталі 2018 року); 
 м’яса в живій вазі – 356,5 тонн (на 86,63 тонни менше, ніж у І кварталі 2018 
року); 
 яєць – 87,6 тис. штук (на 2 тис. штук менше, ніж у І кварталі 2018 року).  
 У 2019 році сільськогосподарським товаровиробникам району згідно плану 
посіву необхідно посіяти ярих зернових на площі 32510 га, в тому числі ранніх 
ярих -1850 га: ячменю – 1000 га, вівса – 200 га, зернобобових – 400 га, сорго – 2500 
га, технічних культур – 32180,7 га, кормових культур - 3638,4 га, Посадити 440 га 
картоплі і посіяти 52 га овочів. 
 Під майбутній урожай 2019 року проведено посів озимих на площі 6572,3 га, 
в тому числі озимої пшениці 5956 га, озимого жита - 45 га, озимого ячменю -    
540,8 га, крім того озимого ріпаку - 750,7 га. Всі озимі знаходяться в задовільному 
стані. 
 В І кварталі 2019 року на виконання Районної комплексної програми 
соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями було виділено 
147,0 тис. грн. 
 Для підтримки учасників АТО та членів їх сімей - мешканців району в             
І кварталі 2019 року виділено 147,0 тис. грн. 
 На виплату компенсацій фізичним особам, що надають соціальні послуги, 
використано 40,4 тис. грн. 

На реалізацію районної Комплексної програми надання пільг з послуг 
зв’язку, компенсацій за пільговий проїзд окремим категоріям громадян та інших 
передбачених законодавством пільг на 2018-2019 роки виділено 2591,5 тис. грн.  
  Сума виплачених допомог управлінням соціального захисту населення 
райдержадміністрації за І квартал 2019 року склала 10,3 млн. грн. 
 Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям» за І квартал 2019 року було призначено допомогу 299 
сім’ям і виплачено в сумі 3,93 млн. грн. 
 За призначенням державної допомоги відповідно до Закону України “Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми” звернулося 266 заявників. 1149 одержувачам 
виплачено кошти в сумі 4,63 млн. грн. 
 Середньорічна кількість одержувачів соціальної державної допомоги 
одиноким матерям за І квартал 2019 року склала 286 осіб, виплачено коштів в сумі 
1,79 млн. грн. 
 На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації 
станом на 01.04.2019 перебуває 322 інваліди з дитинства, які отримують державну 
соціальну допомогу на суму 1,8 млн. грн. 
 За І квартал 2019 року за призначенням субсидії звернулося 1098 сімей, з них 
призначено субсидії 759 сім’ям, в тому числі: 
 субсидією на житлово-комунальні послуги скористалися 4448 сім’ї на 
загальну суму 8,65 млн. грн.; 
 субсидію на тверде паливо готівкою отримали 12 сімей на суму 13,7 тис. грн. 
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 У І кварталі 2019 році сума коштів, профінансованих за рахунок субвенції з 
державного бюджету на надання субсидій, склала 16,83 млн. грн., в тому числі 
погашено заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2019, в розмірі 8,8 млн. грн. 
 Послугами служби зайнятості за січень – березень 2019 року скористались 
818 безробітних громадян, що менше порівняно з минулим роком на 102 особи. За 
сприяння  державної служби зайнятості за І квартал 2019 року отримали роботу 
735 осіб (більше порівняно з минулим роком на 98 осіб). Рівень працевлаштування 
безробітних склав 38,4 %. Середня тривалість пошуку роботи - 57 днів. 
 Станом на 1 квітня 2019 року в Миргородській міськрайонній філії 
Полтавського обласного центру зайнятості перебувало на обліку 598 осіб (менше 
проти минулого року на 97 осіб), мали статус безробітного 521 особа (менше проти 
минулого року на 108 осіб), з них отримують допомогу по безробіттю - 456 осіб. 
 Серед осіб, які перебувають на обліку як безробітні,                                            
5 внутрішньопереміщених осіб. Протягом І кварталу 2019 року працевлаштовано    
3 особи з числа внутрішньопереміщених та 2 особи з числа учасників АТО. 
 Станом на 01.04.2019  40025 мешканців м. Миргород та Миргородського 
району уклали декларації з сімейними лікарями КНП «Миргородський ЦПМСД» 
Миргородської районної ради, що становить 70,0 % від чисельності населення 
Миргородського району та 45,0 % від чисельності населення м. Миргород. 
 За рахунок коштів районного бюджету 242 особи пільгової категорії 
населення отримали лікарські засоби на суму 111,5 тис грн. 
 Спільно з сільськими, селищними головами протягом І кварталу 2019 року 
вдалося залучити 1051,0 тис грн. для оплати комунальних послуг та поліпшення 
матеріально – технічної бази амбулаторій та ФАП КНП «Миргородський ЦПМСД» 
Миргородської районної ради.  
 По Урядовій програмі «Доступні ліки» протягом І кварталу 2019 року за 
рецептами сімейних лікарів 4666 осіб отримали лікарські засоби на суму 413,4 тис. 
грн.  
 На І квартал 2019 року на фінансування КНП «Миргородська ЦРЛ» було 
виділено 19801,2 тис. грн. 
 Забезпечено пільговими ліками 128 осіб на суму 45,3 тис. грн., що є меншим 
ніж за аналогічний період 2018 року, пільговим зубопротезуванням - 3 осіб, на 
суму 7,8 тис. грн. Залучено позабюджетних коштів за І квартал 2019 року – 979,8 
тис. грн.  
 Зведений бюджет Миргородського району за І квартал 2019 року по доходах 
загального фонду (без урахування трансфертів з Державного бюджету) при плані 
36,01 млн. грн. виконаний в сумі 52,43 млн. грн., що становить 145,2 % виконання, 
зростання до аналогічного періоду 2018 року на 16,3 млн. грн. 
 Невиконання дохідної частини бюджету по Вовнянській (95,3 %),  
Дібрівській (76,7 %), Остапівській (98,3 %), Ярмаківській (96,3 %) сільських радах. 
 Доходи спеціального фонду зведеного бюджету району виконано в сумі        
1,3 млн.  грн. Виконання видаткової частини бюджету району за І квартал 2019 
року по загальному фонду становить 102,1 млн. грн., при уточненому плані        
119,1 млн. грн., бюджетні асигнування освоєно на 85,8 %. 
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 Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2019 року відсутня. 
 Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», з метою забезпечення ефективного впливу на економіку району, 
реалізації завдань та заходів, визначених Програмою економічного і соціального 
розвитку району на 2018 рік та на виконання рекомендацій розширеного засідання 
колегії райдержадміністрації від 24 травня 2018 року: 
 1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Синяговська М.Б.), 
рекомендувати виконкомам сільських та селищних рад: 
 дотримуватись Бюджетного кодексу України щодо проведення в 
першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками загального фонду 
місцевого бюджету; 
 не допускати виникнення кредиторської заборгованості з заробітної плати. 
 Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 01 липня 2019 року. 
 2.Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації   
(Горобець Л.І.): 
 забезпечити житловими субсидіями сім’ї, які потребують державної 
підтримки; 
 спільно з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
(Міщенко Н.В.) продовжити роботу щодо надання послуг демобілізованим 
учасникам АТО за принципом «єдиного вікна» для комплексного вирішення питань 
щодо надання пільг, оформлення державних соціальних гарантій, надання медичної 
та психологічної підтримки, здійснення комплексного вирішення питань щодо 
надання пільг, оформлення державних соціальних гарантій, надання медичної та 
психологічної підтримки, здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації, 
забезпечення житлом, працевлаштування, оздоровлення, інших питань.  

Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 01 липня 2019 
року. 
 3. Сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації: 
 здійснювати моніторинг впровадження інвестиційних проектів в районі; 
 продовжити моніторингові дослідження цін на продукти харчування. 

Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 01 липня 2019 
року. 
 4. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації (Головко Ю.П.): 

завершити комплекс весняно-польових робіт і підготуватись до посіву ранніх 
зернових культур; 

 вжити заходи щодо підготовки галузі тваринництва до літньо - табірного 
утримання.  

Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 01 липня 2019 року. 
 5. Сектору інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
будівництва райдержадміністрації (Шабатько Ю.А.), рекомендувати керівникам 
бюджетних установ, виконавчим комітетам сільських, селищних рад: 
 вжити заходи щодо зменшення споживання природного газу, у тому числі 
шляхом його заміщення альтернативними видами палива; 
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 вжити заходи щодо погашення підприємствами житлово-комунального 
господарства заборгованості за спожитий природний газ. 
 Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 01 липня 2019 року. 
 6. Відділу освіти райдержадміністрації (Рудченко О.М.): 
сприяти організованому завершенню 2018 – 2019 навчального року та проведенню 
Державної підсумкової атестації в загальноосвітніх закладах району; 
 забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату зарплати працівникам 
освітньої галузі, не допускати виникнення заборгованості за спожиті енергоносії та 
надані комунальні послуги; 
 забезпечити охоплення всіма формами відпочинку влітку 2019 року 
максимальної кількості дітей, які потребують особливої уваги й підтримки. 
 Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію 01 липня 2019 
року. 
 7. Рекомендувати міськрайонному центру зайнятості (Соломаха І.І.):
 забезпечити надання адресних соціальних послуг, особливо для категорій 
громадян, що мають додаткові гарантії, сприяння працевлаштуванню 
військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та внутрішньо 
переміщеним особам;  
 максимально наблизити професійне навчання і перенавчання безробітних до 
потреб конкретного виробництва та сфери послуг;  
 забезпечити збалансованість попиту та пропозиції робочої сили через 
розширення сфери тимчасової зайнятості у формі організації суспільно корисних 
громадських робіт відповідно до потреб територіальних громад. 
 Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 01 липня 2019 
року. 
 8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 
голови райдержадміністрації Фесенка В.А.  

 
 
 
 
 

         Голова 
районної державної 
     адміністрації                                      Ю. КОВАЛЕНКО 


