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Про підсумки економічного і 
соціального     розвитку      та 
виконання  бюджету  району 
за І півріччя 2019 року 
 
 
 Протягом першого півріччя 2019 року райдержадміністрацією разом з 
органами місцевого самоврядування вживалися необхідні заходи щодо 
забезпечення комплексного розвитку, належного життєвого рівня населення та 
стабільної суспільно-політичної ситуації.  

З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності району особлива 
увага приділялася організації виконання завдань і заходів Програми 
соціального і економічного розвитку Миргородського району на 2019 рік, 
визначених пріоритетів у діяльності райдержадміністрації.  
 За результатами діяльності у Ι півріччі 2019 року район посів 15 місце 
серед районів області (у І півріччі 2018 року – 18 місце). 

На виконання Стратегії соціального партнерства Миргородського району 
та ПрАТ «Нафтогазвидобування» на засіданні Комітету з управління 
впровадженням Стратегічного плану соціального партнерства ПрАТ 
«Нафтогазвидобування» з органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування Миргородського району на 2019 рік затвердили 3 соціальних 
проекти на загальну суму фінансування від ПрАТ «Нафтогазвидобування» - 
1,55 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 – 1млн. грн., капітальний ремонт ФАПу в с. Солонці - 250 тис. грн., 
капітальний ремонт приміщення їдальні Великосорочинської ЗОШ I-III ст. – 
300 тис. грн. 
 З початку 2019 року в районі проведено ремонтних робіт доріг на 
загальну суму 4,3 млн. грн. 
 В районі ведеться індивідуальне житлове будівництво. За I квартал 2019 
року за статистичними даними індивідуальними забудовниками введено в 
експлуатацію 1409 м2 загальної площі житла, що складає 891,8 % до січня-
березня 2018 року.  
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 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. 
 Валова продукція за I півріччя 2019 року склала 77,5 млн.  гривень, що на  
26 % менше, ніж за відповідний період минулого року. 
 Сума нарахованої орендної плати за 2019 рік склала 185,5 млн. грн. 
 Станом на 01.08.2019 обмолочено ранніх зернових та зернобобових 
культур на площі 8021 га, валовий збір склав 37739,5 тонн, середня 
урожайність по району - 49,5 ц/га.  
Станом на 01.07.2019 заготовлено 3500 тонн сіна, закладено 10706 тонн сінажу, 
роботи продовжуються.  
 Валове виробництво молока становить 11455,9 тонн, що на 232 тонни 
менше від минулого року. Удій молока на корову по району становить 3335 кг, 
що на 1330 кг менше проти відповідного періоду минулого року. Реалізовано 
9921,5 тонн молока, що на 203 тонни менше від відповідного періоду минулого 
року. 

Вироблено м’яса худоби та птиці 702,2 тонн, що на 236 тонн менше від 
показника минулого року, а реалізовано 595,2 тонн, що на 310 тонн менше від 
показника минулого року. 
 За І півріччя 2019 року народилося телят - 1791 голів, поросят - 2437 
голів. Одержано яєць - 303,2 тис. штук. 

Середньомісячна заробітна плата 1 працівника за січень-червень 2019 
року становила 6238 грн., що на 18,6 % більше проти відповідного періоду 
минулого року. 
 Фінансування та виплата пенсій і допомог проводилася вчасно та в 
повному обсязі. 
 Соціальна підтримка населення здійснюється у трьох основних формах: 
соціальні пільги, соціальна допомога і субсидії. 
 В І півріччі 2019 року на виконання Районної комплексної програми 
соціального захисту  осіб з обмеженими  фізичними можливостями було 
виділено 280,4 тис. грн.: 
 На реалізацію Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів 
їх сімей - мешканців Миргородського району з районного бюджету було 
виділено 91,0 тис. грн. 
 На виплату компенсацій фізичним особам, що надають соціальні послуги, 
було  витрачено 80,5 тис. грн. 
 Станом на 1 липня 2019 року допомогу згідно із Законом України “Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” отримує 386 сімей, з 
початку року виплачено 6234,7 тис. грн. 
 Соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам отримує 
324 особи, сума нарахувань з початку року склала 3540,9 тис. грн. 

КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської районної ради 
продовжує впровадження основних принципів медичної реформи «гроші йдуть 
за пацієнтом». Станом на 01.07.2019 40303 мешканців м. Миргород та 
Миргородського району уклали   декларації   з   сімейними   лікарями   КНП   
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«Миргородський  ЦПМСД» Миргородської районної ради та отримали 
надходження від НСЗУ в сумі 14,3 млн. грн. 

За рахунок коштів районного бюджету реалізований проект «Капітальний 
ремонт частини покрівлі поліклінічного відділення для дорослих.  

Відсоток оснащення амбулаторій ЗПСМ необхідним обладнанням 
становить 77,0 %. Усі амбулаторіі підприємства оснащені комп’ютерною 
технікою, підключені до мережі Інтернет. Продовжується робота по 
під’єднанню фельдшерсько - акушерських пунктів до мережі Інтернет. Усі 
робочі місця лікарів АЗПСМ м. Миргород укомплектовані МІС «ЕМСІМЕД». 

Проект «Амбулаторія по вул. Центральній в с. Петрівці Миргородського 
району – будівництво» включений до переліку проектів нового будівництва 
амбулаторій, які пропонуються до фінансування у 2019 році за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. 

За рахунок коштів районного бюджету  457 осіб пільгової категорії 
населення отримали лікарські засоби на суму 195,2 тис. грн.  

Послугами служби зайнятості за І півріччя 2019 року скористались 1112 
осіб, що менше порівняно з минулим роком на 109 осіб.  
 За сприяння служби зайнятості за І півріччя 2019 року отримали роботу  
1861 особа, що більше порівняно з минулим роком на 44 особи. Рівень 
працевлаштування безробітних склав 50,2 % при середньообласному рівні        
37 %. Питома вага працевлаштованих до набуття статусу безробітного - 70 %, 
середьообласний показник – 48,3 %. 
 За направленням служби зайнятості протягом І півріччя 2019 року 
пройшли професійне навчання 170 зареєстрованих безробітних, що менше 
проти відповідного періоду минулого року на 76 осіб. Після закінчення 
навчання працевлаштовано 99,4 % зареєстрованих безробітних.  

Протягом І півріччя 2019 року на обліку в Миргородській міськрайонній 
філії Полтавського обласного центру зайнятості перебувало 75 осіб з 
інвалідністю, що на 10,7 % більше від минулорічного показника. 
Працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 26 безробітних з числа осіб з 
інвалідністю, що менше на 2 особи в порівнянні з І півріччям минулого року. 
Рівень працевлаштування склав 34,7 %. Протягом звітного періоду проходили 
професійне навчання 5 безробітних з числа осіб з обмеженими фізичними 
можливостями. 
 Станом на 01.07.2019 серед осіб, які перебувають на обліку як безробітні, 
6 внутрішньопереміщених осіб. Протягом І півріччя 2019 року 
працевлаштовано 3 особи з числа внутрішньопереміщених та 8 осіб з числа 
учасників АТО та ООС. 

Зведений бюджет району за 1 півріччя 2019 року по доходах загального 
фонду (без урахування трансфертів з Державного бюджету)  при плані  79,7 
млн. грн. виконаний в сумі 97,6 млн. грн., що становить 122,5 % виконання. 

Невиконання дохідної частини бюджету  по В. Байрацькій (78,1 %), 
Дібрівській (95,0 %), Петрівцівській (80,3 %), Черевківській (96,4 %), 
Шахворостівській (96,1 %). 
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Доходи спеціального фонду зведеного бюджету району виконано в сумі       

9,5 млн. грн. 
Виконання видаткової частини бюджету району за I півріччя 2019 року по 

загальному фонду становить  185 млн. грн., при уточненому плані 219 млн. 
грн., бюджетні асигнування освоєно на 84,4 %. 

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 2019 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 жовтня 2019 
року. 
 2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації 
(Горобець Л.І.): 
 забезпечити житловими субсидіями сім’ї, та пільгами осіб, 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 жовтня 
2019 року. 
 3. Сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації           
(Рябко Л.М):   
         здійснювати моніторинг впровадження інвестиційних проектів в районі; 
 продовжити моніторингові дослідження цін на продукти харчування. 

Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 01 жовтня 
2019 року. 
 4. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації          
(Головко Ю.П.): 
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сприяти завершенню збирання ранніх зернових культур урожаю 2019 

року в оптимальні агротехнічні строки та організованому проведенню 
комплексу осінньо- польових робіт; 

вжити заходи щодо підготовки галузі тваринництва зимового утримання.  
Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 01жовтня 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; 
 погашення підприємствами житлово-комунального господарства 
заборгованості за спожитий природний газ; 

підготовки житлово-комунального господарства району до початку 
опалювального сезону 2019-2020 років. 
 Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 01 жовтня 2019 
року. 
 6. Відділу освіти райдержадміністрації (Рубель Л.І.): 

сприяти організованому початку 2019 – 2020 навчального року; 
 забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату зарплати працівникам 
освітньої галузі, не допускати виникнення заборгованості за спожиті 
енергоносії та надані комунальні послуги; 
 Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію 01 жовтня 
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 жовтня 
2019 року. 
 8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  
 
 
 
   Виконувач обов’язків 
голови районної державної 

адміністрації        В.ФЕСЕНКО 
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