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Про підсумки економічного 

і соціального розвитку та 

виконання бюджету району 

за І півріччя 2020 року 

 

 
Проаналізувавши підсумки економічного і соціального розвитку району 

за перше півріччя 2020 року потрібно відзначити, що діяльність районної 

державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та керівників 

підприємств, організацій та установ району спрямовувалася на вирішення 

актуальних питань життєдіяльності району, зокрема на мінімізацію поширення 

на території району гострої респіраторної хвороби COVID-19, забезпечення 

комплексного розвитку, стабільної суспільно-політичної ситуації та виконання 

завдань Програми економічного і соціального розвитку Миргородського району 

на 2020 рік, затвердженої рішенням сорок восьмої сесії сьомого скликання 

районної ради від 24.12.2019 № 19 та бюджету району. 

За результатами діяльності за січень – червень 2020 року район зайняв 6 – 

7 місце серед районів області (за січень – червень 2019 року – 15 місце). 

Зведений бюджет району за звітний період по доходах загального фонду 

(без урахування трансфертів з Державного бюджету) при плановому показнику 

80,3 млн грн виконаний в сумі 77,6 млн грн, що становить 96,7 % виконання. 

Доходи спеціального фонду зведеного бюджету району (без урахування 

трансфертів) склали 6,5 млн грн. 

Виконання видаткової частини зведеного бюджету за січень – червень 

2020 року по загальному фонду становить 133,3 млн грн при уточненому плані 

156,0 млн грн, бюджетні асигнування освоєно на 85,5 %. 

У січні – червні 2020 року сільгосппідприємствами району реалізовано на 

забій 526 тонн сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 6,9 % менше 

порівняно з січнем – червнем 2019 року, вироблено 10 тис. тонн молока (на 

8,1 % більше). Станом на 01.07.2020 утримується 7622 голів великої рогатої 

худоби, що на 7,4 % більше проти минулого року, в тому числі корів – 3115 

голів, що на 10,0 % більше, ніж станом на 01.07.2019. Зменшилось поголів’я 

свиней – 2461 голова (56,8 % до 01.07.2019) та птиці – 9 тис. голів (47,6 % до 

01.07.2019). 

 



У районі ведеться індивідуальне житлове будівництво. Продовжується 

розробка генеральних планів населених пунктів, станом на 01.07.2020 

затверджено 41 оновлений генеральний план населених пунктів на 52 населені 

пункти району, що складає 53 % від загальної кількості населених пунктів. 

З початку 2020 року проведено ремонтні роботи на дорогах загального 

користування місцевого значення на загальну суму 8,4 млн грн. 

У рамках Національного проекту «Велике будівництво» триває 

будівництво амбулаторії з житлом для 1-2 лікарів у селі Петрівці та 

будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

У районі продовжено виконання карантинних (протиепідемічних) заходів 

з метою запобігання  поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Для забезпечення виконання цих 

заходів лікарняні заклади отримали благодійну допомогу (в натуральному та 

грошовому виразі) на суму 217,4 тис. грн, за рахунок коштів районного 

бюджету придбані засоби індивідуального захисту, дезінфекційні засоби на 

суму 92,8 тис. грн. 

Станом на 01.07.2020 року кількість лікарів, що надають первинну 

медичну допомогу – 23 особи, середнього медичного персоналу – 94, укладено 

35561 декларацію з сімейними лікарями КНП «Миргородський ЦПМСД» 

Миргородської районної ради. Середня кількість декларацій на одного лікаря 

становить 1424 особи. 

Відсоток оснащення амбулаторій загальної практики сімейної медицини 

(далі – амбулаторії ЗПСМ) відповідно до табеля матеріально-технічного 

оснащення становить – 91,1 %, фельдшерко – акушерських пунктів (далі – 

ФАП) – 79,7 %. Усі амбулаторії ЗПСМ району забезпечені комп’ютерною 

технікою, комплектами телемедичного обладнання та підключені до мережі 

«Інтернет». ФАПи оснащені комп’ютерною технікою на 92 %. 

У КНП «Миргородська центральна районна лікарня» Миргородської 

районної ради працює 103 лікаря, в тому числі 10 в сільській місцевості, 287 

середніх медичних працівників, 159 молодших медичних працівників, 9 

інтернів. Автоматизовано 85 % робочих місць. 

Реалізуються заходи п’яти державних цільових програм з онкології, 

туберкульозу, цукрового діабету, профілактики ВІЛ/СНІДу, репродуктивне 

здоров’я нації. 

За I півріччя 2020 року проведені капітальні та поточні ремонтні роботи 

Миргородської центральної районної лікарні на загальну суму 678,9 тис. грн. 

У КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської районної ради за 

рахунок коштів районного бюджету розпочата реалізація проекту «Капітальний 

ремонт з влаштуванням підіймальних платформ та пандусу для маломобільних 

груп населення в будівлі по вул. Гоголя, буд. 149-а в м. Миргород». 

Протягом січня – червня 2020 року отримано основних засобів від 

Світового банку на загальну суму 174,6 тис. грн. 

Апаратура, закуплена за кошти Світового банку використовується в 

повному обсязі, безкоштовно для населення. Постійно проводиться робота по 

Урядовій програмі «Доступні ліки». 



У зв’язку з епідеміологічною ситуацією навчальний рік у школах району 

завершився дистанційно. 

Свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали 156 учнів, 

свідоцтво про повну загальну середню освіту – 110. У 2020 році зовнішнє 

незалежне оцінювання склали 83 %. 

У зв’язку з карантинними заходами пришкільні табори з денним 

перебуванням на базі закладів загальної  середньої освіти не працювали, діти на 

оздоровлення не направлялися. 

У І півріччі 2020 року влаштовані у сім’ї під опіку та піклування 3 дітей, 

які набули статус дитини, позбавленої батьківського піклування чи дитини-

сироти, 2 дітей, позбавлених батьківського піклування було усиновлено. 

У ході реалізації Програми «Забезпечення власним житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування у Миргородському районі на 2016-

2020 роки» придбано житло у приватну власність 4 особам з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Культурно – дозвіллєву діяльність району забезпечує 68 закладів. 

За І півріччя 2020 року покращено матеріально – технічну базу закладів 

культури і мистецтва району на суму 2,1 млн грн. 

Проведено капітальний ремонт Ромоданівської дитячої музичної школи. 

Чисельність наявного населення станом на 01.07.2020 – 29474 особи. 

Упродовж січня – червня 2020 року чисельність населення зменшилася на 

269 осіб. 

Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного 

працівника у II кварталі 2020 року склав 8609 грн, що на 19,5 % більше, ніж у II 

кварталі 2019 року. 

Відповідно до статистичних даних станом на 01.07.2020 заборгованість із 

виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району 

відсутня. Підприємства-банкрути – боржники із виплати заробітної плати на 

території районі відсутні. 

Станом на 01.07.2020 в Миргородській міськрайонній філії Полтавського 

обласного центру зайнятості перебувало 976 осіб (на 586 осіб більше, ніж у 

минулому році), мали статус безробітного – 940 осіб, що на 630 осіб більше, 

ніж у минулому році. Працевлаштовано 1305 осіб, що на 556 осіб менше ніж за 

січень – червень 2019 року. Рівень працевлаштування безробітних склав 27,8 %, 

при середньо обласному рівні 28,1 % Середня тривалість пошуку роботи – 111 

днів, при середньо обласному рівні 140 днів. 

Протягом звітного періоду працевлаштовано 4 особи з числа учасників 

АТО/ООС та 4 особи з числа внутрішньопереміщених осіб. 

З метою стимулювання до створення нових робочих місць виплачено 

компенсації фактичних витрат роботодавцям, пов’язаних із сплатою єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 

працевлаштування осіб, яким надано статус безробітного, на нові робочі місця в 

сумі 92,7 тис. грн, працевлаштовані 6 безробітних. 

За І півріччя 2020 року виплачено соціальних допомог для підтримки 

вразливих верств населення на суму 23,6 млн грн. 



Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям призначено 325 

сім’ям у сумі 6,7 млн грн. 

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

1049 одержувачам виплачені допомоги на суму 8,9 млн.грн. 

336 осіб з інвалідністю з дитинства отримали державну соціальну 

допомогу на загальну суму 3,9 млн грн. 

У січні – червні 2020 року субсидією для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальні послуг скористалося 2237 сімей на суму 11,2 млн грн. 

Виплачено субсидію готівкою на придбання скрапленого газу, твердого 

та рідкого пічного побутового палива 181 сім’ї на суму 560,9 тис. грн. 

Відповідно до заходів Комплексної програми підтримки учасників АТО 

та членів їх сімей мешканців Миргородського району на 2017 – 2020 роки 

надано одноразову грошову допомогу на загальну суму 80,0 тис. грн. 5 сім’ям 

загиблих учасників антитерористичної операції (далі – учасники АТО). 

Забезпечено осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації на загальну суму 427,2 тис. грн. 

Послуги соціальної реабілітації отримали 3 дітей з інвалідністю. 

Відповідно до Комплексної програми соціального захисту соціально – 

незахищених громадян Миргородського району на 2016 – 2020 роки за звітний 

період 63 жителі району отримали одноразову матеріальну допомогу на 

загальну суму 48,6 тис. грн. 

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 15 жовтня 2020 
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 15 жовтня 

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; 

погашення підприємствами житлово-комунального господарства 

заборгованості за спожитий природний газ; 

підготовки житлово-комунального господарства району до початку 

опалювального сезону 2020-2021 років. 

Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 15 жовтня 2020 

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

сприяти організації освітнього процесу 2020 – 2021 навчального року в 

умовах адаптивного карантину; 

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 15 жовтня 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 15 жовтня 

2020 року. 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова         Вікторія ЄМЕЦЬ 


