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Про підсумки економічного  

і   соціального  розвитку  та 

виконання бюджету району  

за 2019 рік 

 

 Протягом 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 соціально - 

економічного розвитку Миргородського району на 2019 рік, визначених 

пріоритетів у діяльності райдержадміністрації.  

 За результатами діяльності у 2019 році район посів 18-19 місце серед 

районів області (у 2018 році - 20). 

 У районі закріплено позитивні тенденції щодо залучення вітчизняного 

капіталу, впровадження інвестиційних проектів, що свідчить про наявність 

сприятливих умов для ефективного освоєння інвестицій. 

 На виконання Стратегії соціального партнерства Миргородського району 

та ПрАТ «Нафтогазвидобування» 2019 року 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 14,1 млн. грн. 

 В районі ведеться індивідуальне житлове будівництво. За 9 місяців 2019 

року за статистичними даними індивідуальними забудовниками введено в 

експлуатацію 2095 м
2
 загальної площі житла, що складає 457,4,% до січня-

вересня 2018 року.  



 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. 

 Виробництво валової продукції забезпечено сільськогосподарськими 

підприємствами району на рівні 343,3 млн. грн., що менше на 99,3 млн. грн.    

(29 %), ніж у відповідному періоді минулого року. 

 Протягом п’яти років поспіль, район має один з найбільших валовий збір 

зернових по області. У 2019 році валовий збір склав 294,0 тис. тонн. з 

урожайністю 69,4 ц/га.  

 Зернові культури обмолочено на площі 42,3 га, валовий збір склав      

294,0 тис. тонн з урожайністю 69,4 ц/га в тому числі: 

 ранні зернові обмолочено на площі 8231,2 га, валовий збір склав 40,9 тис. 

тонн з урожайністю 49,8 ц/га; 

 кукурудза на зерно обмолочена на площі 34128,3 га валовий збір склав 

253,2 тис. тонн з урожайністю 74,2 ц/га; 

 озимий ріпак зібрано на площі 750,7 га з урожайністю 31,2 ц/га; 

 соняшник зібрано на площі 8012,5 га з урожайністю 31,8 ц/га; 

 сою обмолочено на площі 17687га з урожайністю 17,0 ц/га. 

 Цукровий буряк викопано на площі 1070,1 га з урожайністю 311,2 ц/га. 

 Картоплі з площі 410 га накопано 3940,4 тонн з урожайністю 96,1 ц/га та 

овочів з площі 52,3 га зібрано 1423 тонн з урожайністю 272,1 ц/га. 

 Під майбутній урожай 2020 року проведено посів озимого ріпаку на 

площі 884 га та посів озимих культур - 5672,8 га, в тому числі пшениці -       

4007 га, озимого жита - 110 га та озимого ячменю - 516,5 га. 

 За 12 місяців 2019 року сільгосппідприємствами району вироблено: 

 молока - 20,02 тис. тонн (на 403 тонни менше, ніж у 2018 році); 

 м’яса в живій вазі - 1310 тонн ( на 170,3 тонни менше, ніж у 2018 році); 

 яєць - 346,1 тис. штук (на 15,1 тис штук менше, ніж у 2018 році). 

 Орендарями району станом на 31.12.2019 року на 100,0 % виконані 

договірні зобов’язання перед орендодавцями-власниками земельних паїв.   

 Сума нарахованої орендної плати за 2019 рік склала 185,5 млн. грн. 

 Середньомісячна заробітна плата 1 працівника за січень - грудень 2019 

року становила 7282 грн., що становить 110,8 % до відповідного періоду 

минулого року. 

 Видатки загального фонду державного бюджету по соціальному захисту 

за 2019 рік становлять 14 млн. 642 тис. грн., при планових призначеннях           

14 млн. 642 тис. грн., виконання забезпечено на 100 %. Видатки загального 

фонду місцевого бюджету становлять 71 млн. 618 тис. грн., при планових 

призначеннях 82 млн. 423 тис. грн. виконання забезпечено на 86,9 %. 

 В 2019 році на виконання Районної комплексної програми соціального 

захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями було виділено 384,9 тис. 

грн. На виплату компенсацій фізичним особам, що надають соціальні послуги, 

було витрачено 180,1 тис. грн. 



 На реалізацію Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів 

їх сімей, мешканців Миргородського району з районного бюджету було 

виділено 99,0 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 2020-2021 роки виділено кошти в 

сумі 2663,5 тис. грн. 

 На даний час кількість домогосподарств, які отримують субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - 4255. Протягом 

2019 року кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями на 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - 9173, кількість 

домогосподарств, яким призначено субсидії для відшкодування витрат на 

оплату житлово – комунальних послуг - 8536, профінансовано всього у 2019 

році 17 млн. грн. 

 Протягом 2019 року виплачено пільг на житлово-комунальні послуги на 

суму 5 млн. 479 тис. грн. На придбання твердого палива та скрапленого газу 

окремим категоріям громадян нараховано на звітну дату 213,5 тис. грн. 

 Станом на 1 січня 2020 року надано та виплачено інші пільги на суму        

2 млн. 664 тис. грн. 

 Державну підтримку при народженні дитини одержують 566 сімей у 

районі. З початку року виплачено допомоги при народженні на суму                    

9 млн. 68 тис. грн. 

 Допомогу згідно з Законом України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям” отримує 281сім’я, з початку року виплачено                

1 млн. 228 тис. грн. 

 Соціальну допомогу особи з інвалідністю з дитинства та діти з 

інвалідністю отримує 333 особи, сума нарахувань з початку року склала            

7 млн. 362 тис. грн. 

 На обліку в управлінні соціального захисту населення 

райдержадміністрації перебуває 1 прийомна сім’я, в якій виховується 2 дітей. 

 За 2019 рік виплачена сума державної допомоги склала 73,6 тис. грн. 

 Станом на 31 грудня 2019 року на обліку служби у справах дітей 

райдержадміністрації перебуває 70 дітей - сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

 На 2019 рік для придбання житла для 4 дітей – сиріт виділено 1 млн. 306 

тис. грн. Протягом 2019 року було забезпечено власним житлом одну дитину. 

 У 2019 році завершено капітальний ремонт Ромоданівської дитячої 

музичної школи. Вартість робіт становила 1 млн. 443 тис. грн. 

 Медичне обслуговування мешканців Миргородського району 

забезпечується КНП «Миргородська центральна районна лікарня» 

Миргородської районної ради, у якій працюють 14 відділень стаціонару на     

370 ліжок, а також КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської районної 

ради, у складі якого 14 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 

29 фельшерсько - акушерських пунктів. 

 На утримання центральної районної лікарні по загальному фонду в 

звітному періоді спрямовано 33 млн. 214 тис. грн., фактичні видатки становлять 



33 млн. 40 тис. грн., бюджетні призначення освоєно на 99,47 % планові 

призначення бюджету розвитку за звітний період склали 898,7 тис. грн., 

бюджетні призначення освоєно стовідсотково. 

  В КНП «Миргородська центральна районна лікарня» проводяться заходи 

з реалізації п’яти державних цільових програм з онкології, туберкульозу, 

цукрового діабету, профілактики ВІЛ/СНІДу, репродуктивне здоров’я нації. В 

2020 році будуть продовжені заходи по реалізації цих програм. 

 В КНП «Миргородська центральна районна лікарня» Миргородської 

районної ради у 2019 році завершені капітальні та поточні ремонтні роботи на 

загальну суму 944,2 тис. грн. 

 Фінансування КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської районної 

ради здійснюється за рахунок надходження коштів від НСЗУ та за рахунок 

коштів районного бюджету. Планом використання на 2019 рік з районного 

бюджету було затверджено 6 млн. 302 тис. грн. Виконання кошторису до 

планових показників за 2019 рік становить 98 %. 

 Спільно з сільськими, селищними головами протягом 2019 року вдалося 

залучити 1 млн. 955 тис. грн. для оплати енергоносіїв, придбання твердого 

палива, виконання поточних ремонтів структурних підрозділів підприємства, 

оплату інтернет - послуг, придбання виробів медичного призначення для 

амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів. 

 Послугами служби зайнятості за 12 місяців 2019 року скористались 1928 

безробітних громадян, що менше порівняно з минулим роком на 63 особи. 

 За сприяння державної  служби зайнятості за 12 місяців 2019 року 

отримали роботу 3852 особи (більше порівняно з минулим роком на 237 осіб). 

Рівень працевлаштування безробітних склав 46,7 % при середньообласному 

рівні 35,8 %. 

 Зведений бюджет району за 2019 рік по доходах загального фонду (без 

урахування трансфертів з Державного бюджету) при плані 177 млн. 619 тис. 

грн. виконаний в сумі 206 млн. 107 тис. грн., що становить 116 % виконання, 

зростання до 2018 року – 22 млн. 770 тис. грн.  

 За січень-грудень 2019 року дохідна частина бюджету виконана по 

районному, 19 сільських та 2 селищних бюджетах району. Не виконали планові 

показники по доходах загального фонду: Великобайрацька, (98,2 %) Зубівська 

(99,6 %), Клюшниківська, (97,9 %), Петрівцівська (93,7 %) сільські ради. 

 Виконання видаткової частини зведеного бюджету за січень-грудень 2019 

року по загальному фонду становить 339 млн. 145 тис. грн., при уточненому 

плані 359 млн. 645 тис. грн., бюджетні асигнування освоєно на 94,3 %. 

 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери 

відсутня. 

 Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість 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 із заробітної плати. 

 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.  

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації 

(Завгородній В.С.): 

 здійснювати моніторинг впровадження інвестиційних проектів в районі; 

 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. 

5. 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.  

6. Відповідальним виконавцям про проведену роботу інформувати 

райдержадміністрацію до 01 січня 2020 року. 

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 
 

 

Виконувач обов’язків 

голови          Віктор ФЕСЕНКО 

 


