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Про підсумки економічного 

і соціального розвитку та 

виконання  бюджету району  

за І квартал 2017 року 

 

Розширене засідання колегії райдержадміністрації, проаналізувавши 

підсумки економічного і соціального розвитку району за І квартал 2017 року, 

відзначає, що зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в 

І кварталі 2017 року були спрямовані на реалізацію Програми економічного і 

соціального розвитку Миргородського району на 2017 рік. 

За результатами діяльності у І кварталі 2017 року район зайняв 22 місце 

серед районів області (І квартал 2016 року – 18). 

На виконання Стратегії соціального партнерства Миргородського 

району та ПрАТ «Нафтогазвидобування» на 2017 рік ПрАТ 

«Нафтогазвидобування» планує виділити  2 млн. грн. Підготовлено перелік 

проектів, що будуть винесені на розгляд Комітету з управління впровадження 

Стратегії соціального партнерства Миргородського району та ПрАТ 

«Нафтогазвидобування» на 2017 рік.  

Протягом І кварталу 2017 року був введений в експлуатацію новий 

рентгенівський діагностичний комплекс у КЗ «Миргородський ЦПМСД». За 

кошти районного бюджету поміняно 22 вікна в поліклінічному відділені для 

дорослих на суму 146,3 тис. грн. Також поставлені вхідні двері в 

неврологічному відділені центральної районної лікарні на суму 36,2 тис. грн. 

За рахунок субвенції, яку виділила Попівська сільська рада, виконаний 

поточний ремонт покрівлі ФАПу Велика Грем’яча. Також за кошти сільських 

рад закуплені будівельні матеріали для виконання поточних ремонтів ФАПів   

в селах Шарківщина, Гасенки, Черкащани, Мокрії, Єрки. 

Стабільно спрацював аграрний сектор економіки. Виробництво валової 

продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств склало 76,1 

млн. грн., що на 1,05 % більше відповідного періоду минулого року. 

У 2017 році на території району діють інвестиційні проекти, а саме: 

реконструкція корівника ТОВ «Промінь – Приват» потужністю 3000 

голів, стан реалізації проекту – 2 %; 



реконструкція корівника ПП ім. Зубковського потужністю 200 голів. 

стан реалізації проекту – 70 %. 

Станом на 01.04.2017 збільшилось виробництво молока - на 1,4 % 

(валове виробництво - 4810 тонн). Зменшилось виробництво м’яса худоби і 

птиці на 4,5 % (валове виробництво - 555,8 тонн) та яєць – на 14,6 % (валове 

виробництво - 97,2 тис. штук).  

Разом з тим збільшилась чисельність корів на 3,5 %, птиці всіх видів – 

на 10,6 %, чисельність свиней зменшилась – на 14,1 %.  

Станом на 01.04.2017 проведено посів ранніх ярих зернових культур на 

площі 2424 га, з них ранніх ярих 1650 га та проведено посів цукрового буряка 

на площі 774 га. Внесено мінеральних добрив під посів ярих культур 2000 

тонн д.р. 

Середньомісячна заробітна плата 1 працівника за січень-березень 2016 

року становила 3099 грн., що на 17,2 % більше відповідного періоду минулого 

року. 

Станом на 01.04.2017 заборгованість із виплати заробітної плати 

становила 28,5 тис. грн. по ДП «Миргородський гренажний завод». 

Фінансування та виплата пенсій і допомог проводилася вчасно та в 

повному обсязі. 

Станом на 01.04.2017 субсидією на житлово-комунальні послуги 

скористалися 7015 сімей на суму 39 млн. 833,2 тис. грн., що більше в 

порівнянні з відповідним періодом минулого року на 7 млн. 165,8 тис. грн.  

Надано пільг окремим категоріям громадян на загальну суму 2 млн. 

738,5 тис. грн., що на 3 млн. 441,1 тис. грн. менше, ніж за відповідний період 

минулого ріку. Заборгованість перед підприємствами - надавачами послуг за 

надані пільги становить 2 млн. 294,5 тис. грн. 

Станом на 01.04.2017 державну підтримку при народженні дитини 

одержує 837 сімей у районі. З початку року виплачено допомоги при 

народжені на суму 3 млн. 308,3 тис. грн. Допомогу по догляду за дитиною до 

досягнення нею 3-х років отримує 34 особи, сума нарахувань склала 16,9 тис. 

грн. Державну допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» отримує 420 сімей, з початку року 

виплачено 3 млн. 439,9 тис. грн. 

Соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам отримує 

301 особа, сума нарахувань з початку року склала 1 млн. 420,0 тис. грн. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 2 

прийомні сім’ї, в якій виховується 4 дітей. За І квартал 2017 року виплачена 

сума державної допомоги склала 18,2 тис. грн.  

Послугами Миргородського міськрайонного центру зайнятості у І 

кварталі 2017 року скористались 1123  безробітних громадяни, що менше 

порівняно з минулим роком на 284 особи.  

Станом на 01.04.2017 у центрі зайнятості перебувало на обліку 779 осіб 

(менше проти минулого року на 152 особи), мали статус безробітного 658 осіб 

(менше проти минулого року на 209 осіб), з них отримують допомогу по 

безробіттю 539 осіб, середній розмір якої за січень – березень 2017 року склав  



2279,00 грн. На виплату допомоги по безробіттю центром зайнятості за 1 

квартал 2017 року використано 4069,2 тис. грн. Серед осіб, які перебувають на 

обліку як безробітні, 19 внутрішньопереміщених осіб та 53 демобілізованих 

учасників АТО. З початку 2017 року працевлаштовано 9 осіб з числа 

внутрішньо переміщених та 6 учасників АТО. 

За підсумками роботи Центру надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації в Ι кварталі 2017 року зареєстровано 2454 звернень з 

питань надання адміністративних послуг, що 7,3 % менше ніж у відповідному 

періоді минулого року. Через адміністраторів Центру надано 2162 

адміністративних послуги, з них: послуги управління Держгеокадастру – 1609, 

з питань Державної міграційної служби – 262, структурними підрозділами 

райдержадміністрації – 291.  

За І квартал 2017 року дохідна частина зведеного бюджету 

Миргородського району по загальному фонду (без врахування  міжбюджетних 

трансфертів ) виконана на 127,6 %, при планових показниках 19874,6  тис. 

грн., фактичне виконання становить  25366,2 тис. грн., що на 1060,9  тис. грн. 

менше проти аналогічного періоду минулого року.  Додаткова дотація  з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я  надійшли  стовідсотково до планових показників  і становлять  

5649,3 тис. грн. 

За І квартал  2017 року  дохідна частина виконана по  24  місцевих 

бюджетах  Миргородського району. 

  Станом на 01.04.2017 кредиторська заборгованість по  захищених 

статтях видатків становить 33742,8  тис. грн. Це кредиторська заборгованість  

по субвенціях з Державного бюджету  місцевим бюджетам по пільгах та 

житлових субсидіях на оплату природного газу, електроенергії, 

водопостачання та водовідведення, твердого палива і скрапленого газу. 

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 2017 рік та на виконання рекомендацій 

розширеного засідання колегії райдержадміністрації від 27 квітня 2017 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 2017 

року. 

2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації 

(Шевченко О.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 

2017 року. 

3. Сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 

(Мантула Т.М.): 

 здійснювати моніторинг впровадження інвестиційних проектів в районі;  

 продовжити моніторингові дослідження цін на продукти харчування. 

Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до                  

01 липня 2017року. 

4. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації          

(Головко Ю.П.): 

завершити комплекс весняно-польових робіт і підготуватись до посіву 

ранніх зернових культур;  

вжити заходів щодо підготовки галузі тваринництва до літньо-табірного 

утримання.  

Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 01 липня 2017 

року. 

5. Сектору інфраструктури, житлово-комунального господарства та 

будівництва райдержадміністрації (Перевай Н.В.), рекомендувати керівникам 

бюджетних установ, виконавчим комітетам сільських, селищних рад: 

продовжити роботу по здійсненню заходів щодо зменшення споживання 

природного газу, у тому числі шляхом його заміщення альтернативними 

видами палива; 

вжити заходів щодо погашення підприємствами житлово-комунального 

господарства заборгованості за спожитий природний газ. 

Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 01 липня 2017 

року.  

6. Відділу освіти райдержадміністрації (Рудченко О.М.): 

забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату зарплати 

працівникам освітньої галузі, не допускати виникнення заборгованості за 

спожиті енергоносії та надані комунальні послуги; 

сприяти організованому завершенню 2016-2017 навчального року та 

проведенню Державної підсумкової атестації в загальноосвітніх закладах 

району; 



забезпечити охоплення всіма формами відпочинку влітку 2017 року 

максимальної кількості дітей, які потребують особливої уваги й підтримки. 

Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію 01 липня 

2017 року.  

7. Відділу з питань надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації  (Петленко Л.В.):  

продовжити роботу щодо вдосконалення діяльності роботи Центру 

надання адміністративних послуг; 

здійснювати оновлення інформації про діяльність Центру надання 

адміністративних послуг. 

Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 01 липня 

2017 року.  

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови райдержадміністрації  Гуржія О.В. 

 

 

 

Голова 

районної державної 

     адміністрації                           Ю. КОВАЛЕНКО 

 


