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Про підсумки економічного і 

соціального розвитку та 

виконання бюджету району  

за І півріччя 2018 року 

 

Протягом першого півріччя 2018 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 

економічного і соціального розвитку Миргородського району на 2018 рік.  

За результатами діяльності у Ι півріччі 2018 року район посів 18 місце 

серед районів області. 

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 Ι півріччі 2018 року склав 32850  тис. грн., що на 8,9 %  менше, 

ніж у відповідному періоді минулого року. 

 На виконання Стратегії соціального партнерства Миргородського району 

та ПрАТ «Нафтогазвидобування» 2018 року на засіданні Комітету з управління 

впровадженням Стратегічного плану соціального партнерства ПрАТ 

«Нафтогазвидобування» з органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування Миргородського району на 2018 рік затвердили 4 соціальних 

проекти на загальну суму фінансування від ПрАТ «Нафтогазвидобування» 1,5 

млн. грн.  

З початку 2018 року в районі проведено ремонтних робіт доріг на 

загальну суму 4737811,03 грн., обсяг виконаних робіт 7864,2 м2. 

 Валова продукція за I півріччя 2018 року склала 293,18 млн.  гривень, що 

на 5,0 % більше, ніж за відповідний період  минулого року. 

 У Миргородському районі функціонує 20 сільськогосподарських 

підприємств та 44 фермерських господарства. 

 Орендарями району станом на 01.07.2018 на 48 % виконані договірні 

зобов’язання перед орендодавцями-власниками земельних паїв.   

 



Сума нарахованої  орендної плати за 2018 рік склала 185499,40 тис. грн. 

 В 2018 році згідно  плану посіву сільгосппідприємствам району необхідно 

посіяти  ярих зернових на площі 38551,1 га, в тому числі ранніх ярих - 2010,5 

га: ячменю – 1020,2  га, вівса – 199,6 га, зернобобових – 535,7 га, сорго – 255 га, 

технічних культур – 32011 га, кормових культур 3500,7 га. Посадили 434,6 га 

картоплі і посіяли 53,5 га овочів.  

 Під майбутній урожай 2018 року проведено посів озимих всього 5982,6 

га, в тому числі озимої пшениці - 5493,9 га, озимого жита - 20 га, озимого 

ячменю - 468,7га, крім того озимого ріпаку - 649,5 га. Всі озимі знаходяться в 

задовільному стані. 

 Господарствами району закуплено 4740 тонн мінеральних добрив, а під 

посів внесено 4300 тонн. 

 Валове виробництво молока становить 10695,5 тонн, що на 410 тонн 

більше проти минулого року. 

 Удій молока на корову по району становить 3411 кг, що на 7,9 % більше 

до відповідного періоду минулого року. Реалізовано 10124,5 тонн молока, що 

на 32,5 тонн більше проти відповідного періоду минулого року. 

 Вироблено м’яса худоби та птиці 943,8 тонн,  а реалізовано 904,8 тонн . 

 За І півріччя 2018 року народилося телят - 2214 голів, поросят - 4714 

голів. Одержано яєць - 279,1 тис.  штук. 

  Середньомісячна заробітна плата 1 працівника за січень-червень 2018 

року становила  5261 грн., що на 20,9 % 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. 

 Протягом Ι півріччя 2018 року субсидією на житлово-комунальні послуги 

скористалися 7924 сім’ї, всього  на суму 35895,0 тис. грн.  

 Протягом Ι півріччя 2018  року  надано пільг окремим категоріям 

громадян  на загальну суму 3946,0 тис. грн. Виплачено – 2632,69 тис. грн. 

Станом на 01.07.2018 заборгованість перед підприємствами-надавачами послуг 

за надані  пільги становить 1313,4  тис. грн. 

 Станом на 01 липня 2018 року державну підтримку при народженні 

дитини одержують 773 сім’ї  у районі. З початку року виплачено допомоги при 

народженні на суму  5504,0 тис. грн. 

 Станом на 01 липня  2018 року  допомогу  згідно із Законом України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” отримує  365  сімей , з 

початку року виплачено 6605,7 тис. грн. 

 Соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам отримує 

325 осіб, сума нарахувань з початку року склала 3534,4 тис. грн. 

 На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 1 

прийомна сім’я, в якій виховується 4 дітей. За І півріччя 2018 року виплачена 

сума державної допомоги склала 79,8 тис. грн. 

 Станом на 01 липня 2018 року в районі функціонує: 27 бібліотек, 39 

закладів культури клубного типу, 2 музеї, централізована бухгалтерія, дитяча 

музична школа.  



План асигнувань за І півріччя 2018 року по загальному фонду з 

урахуванням змін становить – 6486880 грн. Коштів за відповідний період 

надійшло – 6065000 грн.  

За звітний період закладам культури району надано благодійну допомогу 

у вигляді дизельного палива, музичної апаратури, меблів, ноутбука на загальну 

суму 46512,35 гривень.  
 З 01.06.2018 Комунальний заклад «Миргородський центр первинної 

медико – санітарної допомоги» зареєстрований як Комунальне некомерційне 

підприємство «Миргородський центр первинної медико – санітарної допомоги» 

Миргородської районної ради. Виконання кошторису за І півріччя 2018 до 

планових показників станом на 01.07.2018 становить 86,3 %. 

 Станом на 01.07.2018 підключені до мережі Інтернет 14 амбулаторій 

загальної практики сімейної медицини та 4 фельдшерсько-акушерських пункти, 

35 лікарів КНП «Миргородський ЦПМСД» підключені до системи «Електронне 

здоров’я», 80,5 % робочих місць сімейних лікарів укомплектовані 

комп’ютерною технікою. Сімейні лікарі підписують декларації з пацієнтами. 

Всього підписано 32523 декларації. 

 Через недостатнє фінансування в І півріччі 2018 року відшкодувань по 

пільговим рецептам утворилась кредиторська заборгованість перед ПОКП 

«Полтавафарм», яка станом на 01.07.2018 становить 89376,10 грн.  

 У 2018 році КНП «Миргородський ЦПМСД»  продовжує впроваджувати 

в районі Урядову програму «Доступні ліки».  Станом на 01.07.2018 за 

рецептами сімейних лікарів 8513 осіб отримали лікарські засоби на суму 1015,4 

тис. грн. 

Послугами служби зайнятості за І півріччя 2018 року скористались 1221 

безробітний громадянин, що менше порівняно з відповідним періодом 

минулого року на 305 осіб.  

 Кількість вакансій, заявлених роботодавцями за І півріччя 2018 року 

становила 1687 (менше порівняно з відповідним періодом минулого року на 180 

вакансій). Рівень укомплектування вакансій склав 94,7 %. Станом на 01 липня 

2018 року кількість вакансій становила 29, кількість претендентів на 1 вакансію 

- 12 безробітних.  

Протягом І півріччя 2018 року на обліку в Миргородській міськрайонній 

філії Полтавського обласного центру зайнятості перебувало 67 осіб з 

інвалідністю, що на 8,9 % більше проти відповідного періоду минулого року. З 

них працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 28 безробітних, що 

більше на 4 особи в порівнянні з І півріччям минулого року. 

 Станом на 01 липня 2018 року в Миргородській міськрайонній філії 

Полтавського обласного центру зайнятості перебувало на обліку 405 осіб 

(менше проти відповідного періоду минулого року на 185 осіб), мали статус 

безробітного- 334 особи (менше на 135 осіб), з них отримують допомогу по 

безробіттю 282 особи.   

Станом на 01 липня 2018 року серед осіб, які перебувають на обліку як 

безробітні, 2 внутрішньопереміщені особи та 1 демобілізований учасник АТО. 

Протягом січня-червня 2018 року працевлаштовано 11 осіб з числа 

внутрішньопереміщених та 16 учасників АТО.  

 



 За підсумками роботи центру надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації за І півріччя 2018 року зареєстровано 4809 звернень з 

питань надання адміністративних послуг, що на 9,8 % менше, ніж за 

відповідний період 2017 року, з них – 660 консультацій. 

 Через адміністраторів центру надано 3775 адміністративних послуг, що 

на 12,0 % менше, ніж за І півріччя 2017 року. 

 Відмов у наданні адміністративних послуг - 181, що на 11,3 % менше ніж 

за І півріччя 2017 року. Основна маса відмов у сфері земельних відносин. 

 Порушень термінів розгляду  справ та прийняття рішень щодо надання 

адміністративних послуг не було.  

 За 1 півріччя 2018 року дохідна частина зведеного бюджету району по 

загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконана на 

114,8 % при планових показниках 61421,1 тис. грн., фактичне виконання 

становить 70538,7 тис. грн., що на 12717,5 тис. грн. більше, проти аналогічного 

періоду минулого року. 

За 1 півріччя 2018 року дохідна частина виконана по 18 місцевих 

бюджетах  району. Невиконання дохідної частини є по бюджетах Біликівської 

(91,3 %), Клюшниківської (99,2 %), Петрівцівської (83,1 %), Слобідської       

(78,0 %), Черевківської (90,8 %) та Шахворостівської (92,9 %) сільських рад.  

 Виконання видаткової частини зведеного бюджету району за 1 півріччя 

2018 року по загальному фонду становить 230530,6 тис. грн., при уточненому 

плані за вказаний період 256895,2 тис. грн. бюджетні асигнування освоєно на 

89,7 %. 

 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери 

відсутня. 

 Станом на 01 липня 2018 року рахується кредиторська заборгованість в 

сумі 13148,6 тис. грн., в тому числі 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 2018 рік та на виконання рекомендацій 

розширеного засідання колегії райдержадміністрації від 23 серпня 2018 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 

2018 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 2018року. 

4. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації          

(Головко Ю.П.): 

сприяти завершенню збирання ранніх зернових культур урожаю 2018 

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 2018 

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 2018 

року.  

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

сприяти організованому початку 2018 – 2019 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 

2018 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 липня 

2018 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 

2018 року. 

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

голови райдержадміністрації відповідно до функціональних повноважень.   

 

 

 

Голова 

районної державної 

     адміністрації                                   Ю. КОВАЛЕНКО 

 


