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30.06.2020 м. Миргород                   № 129 

 

 

Про підсумки економічного і 

соціального     розвитку      та 

виконання  бюджету  району 

за І квартал 2020 року 

 

 

 Протягом І кварталу 2020 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 18 місце серед районів області, в 

частині економічної ефективності - 16 місце (Ι квартал 2019 року - 20). 

У районі функціонує 20 сільськогосподарських підприємств та 44 

фермерських господарства.  

На виконання Комплексної програми  підтримки  учасників  АТО та членів їх 

сімей мешканців Миргородського району на 2017-2020 роки в І кварталі 2020 році 

профінансовано 68,0 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 2020-2021роки виділено кошти в розмірі 

1951,3 тис. грн.  

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям» за І квартал 2020 ріку було призначено допомогу 255 

сім’ям і виплачено в сумі 2 млн. 759,3 тис. грн. 

За призначенням державної допомоги відповідно до Закону України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми” звернулося 340 заявників. 1046 одержувачам 

допомоги виплачені на суму 4 млн. 330 тис. грн., з них: 

допомогу по вагітності та пологах призначено і виплачено 11 особам на суму  

35,9 тис. грн.; 

допомога при усиновленні виплачується 1 особі на суму 0,8 тис. грн.; 

при народженні дитини призначено і виплачено коштів на суму 1 млн.        

961 тис. грн.; 

допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням призначено та 

виплачено коштів в розмірі 547,7 тис. грн.; 

допомогу на дітей одиноким матерям призначено по 289 зверненнях. 

 Середньорічна кількість одержувачів соціальної державної допомоги 



одиноким матерям за І квартал 2020 року склала 291 особа, виплачено коштів на 

суму 1 млн. 780,4 тис. грн. 

На обліку в управлінні соціального захисту райдержадміністрації станом на 

01.04.2020 перебуває 331 особа з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, 

які отримують державну соціальну допомогу на суму 1 млн.  948 тис. грн. 

Проводиться призначення допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання 

їх не відомо. Така допомога була призначена 6 сім’ям на суму 24,6 тис. грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа»  виплачено грошову компенсацію для придбання житла 

чотирьом дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з 

їх числа. Станом на 1 квітня 2020 року придбано два помешкання у м. Миргороді 

та в с. Вирішальне Лохвицького району.  

За статистичними даними за I квартал 2020 року заборгованість із виплати 

заробітної плати на території району відсутня. Підприємства-банкрути та 

боржники із виплати заробітної плати у районі відсутні.  

Послугами служби зайнятості за І квартал 2020 року скористались 939 

безробітних громадян, що менше порівняно з минулим роком на 121 особу.  

За сприяння державної служби зайнятості за І квартал 2020 року отримали 

роботу - 344 особи (менше порівняно з минулим роком на 247 осіб). Рівень 

працевлаштування безробітних склав 32,8 %, (по області - 22,1 %). Середня 

тривалість пошуку роботи - 78 днів, (по області – 88 днів). Станом на 01.04.2020 в 

Миргородській міськрайонній філії Полтавського обласного центру зайнятості 

перебувало на обліку 547 осіб (менше проти минулого року на 51 особу), мали 

статус безробітного 507 осіб (менше проти минулого року на 29 осіб), з них 

отримують допомогу по безробіттю 491 особа.  

За рахунок коштів районного бюджету 499 осіб пільгової категорії населення 

отримали лікарські засоби на суму 157,2 тис грн., придбано засоби індивідуального 

захисту та дезінфекційні засоби на суму 34,5 тис. грн., спрямовані на упередження 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби, викликаної новим коронавірусом 

COVID-19. 

Спільно з сільськими радами протягом І кварталу 2020 року вдалося 

залучити 251,4 тис грн для оплати комунальних послуг. Завдяки коштам, які 

виділили сільські ради на оплату праці медичних працівників, збережена існуюча 

мережа закладів охорони здоров’я району. 

Відсоток матеріально-технічного оснащення амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини становить  91,1 %, що на 1,8 %  більше, ніж у 2019 році. 

Відсоток оснащення ФАПів – 79,7 %. 

Усі амбулаторії загальної практики сімейної медицини сіл та селищ району 

забезпечені  комплектами телемедичного обладнання.  



Зведений бюджет району за 1 квартал 2020 року по доходах загального 

фонду (без урахування трансфертів з Державного бюджету) при плані 36 млн. 454,4 

тис. грн. виконаний в сумі 40 млн. 394,7 тис. грн., що становить 110,8 % виконання. 

Невиконання дохідної частини бюджету становить  по районному бюджету 

(95,7 %), по В.Байрацькій (89,6 %), В. Обухівській (90,4 %), Гаркушинській       

(92,1 %), Зуєвецькій (96,5 %), Савинцівській (98,0 %), Черкащанській (61,2 %) 

сільських радах. 

Доходи спеціального фонду зведеного бюджету району (без урахування 

трансфертів) виконано в сумі 2 млн. 793,1 тис. грн. 

Виконання видаткової частини зведеного бюджету  району за 1 квартал 2020 

року по загальному фонду становить 57 млн. 503,2 тис. грн., при уточненому плані 

74 млн. 446,5 тис. грн., бюджетні асигнування освоєно на 77,2 %. 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери 

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 2020 рік та на виконання рекомендацій розширеного засідання 

колегії райдержадміністрації: 

 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 серпня 2020 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 серпня 2020 

року. 

 3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (Завгородній В.С.), 

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; 



 вжити заходи щодо погашення підприємствами житлово-комунального 

господарства заборгованості за спожитий природний газ. 

 Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 01 серпня 2019 року. 

 4. Відділу освіти райдержадміністрації (Овсяннікова С.М.): 

     сприяти організованому завершенню 2019 – 2020 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 2020 року 

максимальної кількості дітей, які потребують особливої уваги й підтримки. 

 Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію 01 серпня 2020 

року. 

 5. Рекомендувати Миргородській міськрайонній філії Полтавського 

обласного 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 серпня 2020 

року. 

 6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Хоменка В.М. 

 

 

 

 

Голова                                                                                       Вікторія ЄМЕЦЬ 

       


