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Про підсумки економічного і 

соціального розвитку та 

виконання  бюджету району за 

І півріччя 2017 року 

 

 

Розширене засідання колегії райдержадміністрації, проаналізувавши 

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

відзначає, що зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в 

Ι півріччі 2017 року були спрямовані на реалізацію Програми економічного і 

соціального розвитку Миргородського району на 2017 рік. 

За результатами діяльності у Ι півріччі 2017 року район зайняв 24 місце 

серед районів області (Ι півріччя 2016 року-16). 

У районі закріплено позитивні тенденції щодо залучення вітчизняного 

капіталу, впровадження інвестиційних проектів, що свідчить про наявність 

сприятливих умов для ефективного освоєння інвестицій. 

Обсяг освоєних капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел 

фінансування у 2016 році склав 135,4 млн. грн., що на 58,6 млн. грн. більше ніж 

у попередньому році. 

Діють 2 підприємства з іноземними інвестиціями. 

На виконання Стратегії соціального партнерства Миргородського району 

та ПрАТ «Нафтогазвидобування» 2017 року на засіданні Комітету з управління 

впровадженням Стратегічного плану соціального партнерства ПрАТ 

«Нафтогазвидобування» з органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування Миргородського району на 2017 рік затверджено 4 соціальні 

проекти на загальну суму фінансування від ПрАТ «Нафтогазвидобування»         

2 млн. грн.    

У І півріччі 2017 року виробництво валової продукції сільського 

господарства по всіх категоріях господарств склало 296,3 млн. грн., що на 3,3 % 

менше відповідного періоду минулого року. 

В Миргородському районі функціонує 20 сільськогосподарських 

підприємств та 43 фермерських господарств. 

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

реконструкція корівника ТОВ «Промінь – Приват» потужністю 3000 

голів, стан реалізації проекту – 27 %; 



реконструкція корівника ПП ім. Зубковського потужністю 200 голів, стан 

реалізації проекту – 70 %. 

У І півріччі 2017 року  валове виробництво молока становить 10284,7 тон, 

що на 30 т менше від минулого року. Збільшилось  виробництво м’яса худоби і 

птиці на 24 тони (валове виробництво 1011,1 тонн) та яєць – на 130 тис. штук 

(всього одержано 382,3 тис. штук). 

Станом на 01.07.2017 утримується 7988 голів великої рогатої худоби, що 

на 489 голів менше минулого року, в том числі корів – 3254, що на 65 голів 

менше ніж І півріччі 2016 року, 7011 голів свиней (на 1854 голів менше ніж у 

минулому році, 14713 голів птиці ( на 2258 менше від минулого року). 

Станом на 01.07.2017 проведено посів зернових культур згідно плану на 

площі 62720,3 га та проведено посів цукрового буряка на 1137,5 га, заготовлено 

972 тонн сіна при плані 3500 т, закладено 9540 тонн сінажу. 

Середньомісячна заробітна плата 1 працівника за січень-червень 2017 

року становила 4351 грн., що на 75,1 % більше відповідного періоду минулого 

року. 

Негативним фактором, що викликає напругу в соціальній сфері району, є 

заборгованість із виплати заробітної плати. Станом на 01.07.2017 вона 

становила 179,2 тис. грн., що на 49 % більше відповідно до 01.01.2017 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. 

Станом на 01.07.2017 субсидією на житлово-комунальні послуги 

скористалися 7015 сім’ї на суму 38 млн. 541,8 тис. грн., що менше в порівнянні 

з відповідним періодом минулого року на 8 млн. 569,9 тис. грн.  

Надано пільг окремим категоріям громадян на загальну суму 4 млн. 349,6 

тис. грн., це на 6 млн. 251,1 тис. грн. менше, ніж за відповідний період 

минулого ріку. Заборгованість станом на 01 липня 2017 року перед 

підприємствами - надавачами послуг за надані пільги становить  465,4 тис. грн. 

Станом на 01.07.2017 державну підтримку при народженні дитини 

одержує 861 сім’я у районі. З початку року виплачено допомоги при народжені 

на суму 6 млн. 636,4 тис. грн.  

Допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років отримує 34 

особи, сума нарахувань склала 16,9 тис. грн. 

Станом на 01 липня 2017 року державну допомогу згідно із Законом 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

отримує 449 сімей, з початку року виплачено 7 млн. 32,4 тис. грн. 

Соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам отримує 

312 осіб, сума нарахувань з початку року склала 2 млн. 969,0 тис. грн. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення 

райдержадміністрації перебуває 2 прийомні сім’ї, в якій виховується 4 дітей. За 

І півріччя 2017 року виплачена сума державної допомоги склала 108,7 тис. грн.  

Станом на 01.07.2017 пільгова категорія населення отримала лікарські 

засоби  на суму 550,0 тис грн. 



КЗ «Миргородський ЦПМСД» бере участь у державній програмі 

«Доступні ліки». Згідно Урядової програми «Доступні ліки» за рецептами 

сімейних лікарів 7439 осіб отримали лікарські засоби на суму 283997 грн. 

На базі КЗ «Миргородський ЦПМСД» проводяться міжрайонні тренінги з 

надання первинної та невідкладної допомоги. 

За І півріччя 2017 році був введений в експлуатацію новий 

рентгенівський діагностичний комплекс зі значно меншим радіаційним 

навантаженням в порівнянні з попереднім аналоговим флюорографом, з 

високою якістю зображення, швидкою інформативністю, можливістю 

архівувати знімки та записувати їх на електронні носії. За звітний період 

проведено 13,1 тисяч флюорографічних обстежень. 

В ході реалізації проекту світового банку «Поліпшення охорони здоров’я 

на службі у людей» КЗ «Миргородський ЦПМСД» отримав медичне 

обладнання на суму 1000000,0 грн. 

Послугами служби зайнятості у І півріччі 2017 року скористались 1526 

безробітних громадян, що менше порівняно з минулим роком на 270 осіб. 

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями за І півріччя 2017 року становила 

1867 (більше порівняно з минулим роком на 160 вакансій). 

За сприяння  державної служби зайнятості у 1 півріччі 2017 року 

отримали роботу 1707 осіб (більше порівняно з минулим роком на 60 осіб). 

У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли 

участь 486 безробітних, що на 18,6 %  менше у порівнянні з  минулорічним 

показником. Зокрема у громадських роботах взяли участь 268 безробітних. На 

ці цілі з бюджету Фонду профінансовано заробітної плати та податків на суму 

75,0 тис. грн. Виконання програми зайнятості по даному показнику склало      

40,0 %. 

Станом на 01 липня 2017 року в центрі зайнятості перебувало на обліку 

590 осіб (більше проти минулого року на 28 осіб), мали статус безробітного 469 

осіб (менше проти минулого року на 8 осіб), з них отримують допомогу по 

безробіттю 387 осіб. 

За І півріччя 2017 року серед осіб, які перебувають на обліку як 

безробітні, 9 внутрішньопереміщених осіб та 27 демобілізованих учасників 

АТО. З початку 2017 року працевлаштована 21 особа з числа внутрішньо 

переміщених та 33 учасники АТО. 

Ситуація на ринку праці міста Миргорода  та Миргородського району у 

2017 році покращилась, так як  підприємства задекларували 1867 вакансій, що 

на 9,4 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року, і відповідно роботу 

за  сприянням служби зайнятості знайшли 1707 осіб, що на 3,7 % більше ніж у 

минулому році. 

За підсумками роботи Центру надання адміністративних послуг в Ι 

півріччі 2017 року зареєстровано 4569 звернень з питань надання 

адміністративних послуг, що 1,4 % (на 62 звернення) більше, ніж у 

попередньому році за той самий період. Через адміністраторів Центру надано 

4294 адміністративних послуг, з них: послуги управління Держгеокадастру – 

3180, з питань Державної міграційної служби – 522 адмінпослуги, 

структурними підрозділами райдержадміністрації – 591 адмінпослуга.  



За 1 півріччя 2017 року дохідна частина зведеного бюджету 

Миргородського району по загальному фонду (без врахування  міжбюджетних 

трансфертів ) виконана на 120,8 %, при планових показниках 47852,6  тис. грн., 

фактичне виконання становить  57821,2 тис. грн., що на 9655 ,9  тис. грн. 

більше проти аналогічного періоду минулого року. 

За 1 півріччя  2017 року  дохідна частина виконана по  22  місцевих 

бюджетах  Миргородського району. Невиконання дохідної частини  є по 

бюджетах   Петрівцівської (90,6%)  та Зубівської (98,3%) сільських рад.  

 Виконання видаткової частини зведеного бюджету Миргородського 

району за 1 півріччя 2017 року по загальному фонду становить  207263,5 тис. 

грн., при уточненому плані на вказаний період  233630,5 тис. грн., бюджетні 

асигнування освоєно на  88,7 %. 

  Станом на 01 липня 2017 року рахується кредиторська заборгованість по  

захищених статтях видатків в сумі  32970,4  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 жовтня 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 жовтня 

2017 року. 



3. Сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 

(Головньова Т.С.): 

 здійснювати моніторинг впровадження інвестиційних проектів в районі;  

 продовжити моніторингові дослідження цін на продукти харчування. 

Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до                  

01 жовтня 2017року. 

4. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації          

(Головко Ю.П.): 

сприяти завершенню збирання ранніх зернових культур урожаю 2017 

року в оптимальні агротехнічні строки та організованому проведенню 

комплексу осінньо-польових робіт; 

 вжити заходів щодо підготовки галузі тваринництва до зимового 

утримання.  

Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 01 жовтня 2017 

року. 

5. Сектору інфраструктури, житлово-комунального господарства та 

будівництва райдержадміністрації (Перевай Н.В.), 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 заходів щодо погашення підприємствами житлово-комунального 

господарства заборгованості за спожитий природний газ. 

Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 01 жовтня 2017 

року.  

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

сприяти організованому початку 2017 – 2018 навчального року; 

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 2017 року 

максимальної кількості дітей, які потребують особливої уваги й підтримки. 

Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію 01 жовтня 

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 жовтня 

2017 року.  

8. 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 

2017 року 

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови райдержадміністрації  Гуржія О.В. 

 

 

 

Голова 

районної державної 

     адміністрації                           Ю. КОВАЛЕНКО 

 


