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Про підсумки економічного і 

соціального     розвитку      та 

виконання  бюджету  району 

за 2016 рік 

 

Розширене засідання колегії райдержадміністрації, проаналізувавши 

підсумки економічного і соціального розвитку району за 2016 рік, відзначає, що 

зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в 2016 року 

були спрямовані на реалізацію Програми економічного і соціального розвитку 

Миргородського району на 2016 рік. 

За результатами діяльності у 2016 року район зайняв 14 місце серед 

районів області (2015 рік - 11). 

Зроблено перші кроки до об’єднання територіальних громад. 18.12.2016 

проведені перші вибори у Великосорочинській об’єднаній громаді, створеній 

об’єднанням Великосорочинської та Полив’янської сільських рад.  

Обсяг освоєних капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел 

фінансування у 2016 році склав 135,4 млн. грн., що на 76,3%  більше, ніж за 

2015 рік. 

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 

Великосорочинською сільською радою реалізовується проект «Сучасний 

генеральний план села – перший крок до успішної громади»,  вартість      

проекту – 400,0 тис. грн. 

До Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації  подано               

6 проектів до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області 

на 2015-2017 роки, що можуть реалізуватись за рахунок Державного фонду 

регіонального розвитку в 2017 році. 

Завершено капітальний ремонт водопроводу в смт Комишня протяжністю 

4,4 км. Також у 2016 році відбулося будівництво вуличного водогону у          

смт Ромодан і в с. Вовнянка.  

У 2016 року проведено поточний (ямковий) ремонт дороги Миргород – 

Дібрівка протяжністю 9 км, поточний ремонт доріг с. Великі Сорочинці –        

2,9 км, в населених пунктах Гаркушинської, Кибинцівської, Слобідської, 

Черевківської, Шахворостівської сільських рад. В рамках реалізації Програми у 

2016 році проведені капітальні ремонти доріг: вул. Жовтнева в с. Клюшниківка, 

вул. Лесі Українки в с. Бакумівка,     вул. Лесі Українки в с. Черевки; також 

зроблений капітальний ремонт протяжністю 645 м автомобільної дороги 



місцевого значення О1702030 Краснознаменка – Петрівка – Роменська, смт 

Комишня. 

У 2016 році були проведені капітальні ремонти хірургічного відділення в 

лікувальному корпусі Миргородської центральної районної лікарні, 

кардіологічного відділення, покрівлі і санвузлів у дитячому лікувальному 

корпусі. 

На виконання Стратегії соціального партнерства Миргородського району 

та ПрАТ «Нафтогазвидобування» на 2014-2016 роки на 2016 рік ПрАТ 

«Нафтогазвидобування» виділило 1,8 млн. грн. на реалізацію 4 проектів. За 

рахунок зекономлених коштів в результаті конкурсного відбору виконавців 

реалізовано ще 2 проекти.   

Виробництво валової продукції сільського господарства по всіх 

категоріях господарств у 2016 році становить  851,8 млн. грн., що на 0,8 % 

більше, ніж за 2015 рік., в тому числі продукція рослинництва складає 708,2 

млн. грн., та 143,6 млн. грн. - продукція тваринництва.  

        Валовий збір зернових сільськогосподарських підприємствах району у 

2016 році  склав 286,8 тис. тонн, що на 846  тонн більше проти минулого року. 

В 2016 році накопано картоплі 8,8 тис. тонн та зібрано  2,2 тис. тонн 

овочів. ТОВ «Агротех-Гарантія» розширила виробництво овочів                          

з використанням передових технологій та картоплі елітних сортів німецького та 

голландського походження  на площі  416 га і вирощує овочеві культури             

з крапельним зрошенням. 

Станом на 01.10.2016 підготовлено ґрунт під посів озимих культур 

урожаю 2017 року 8970 га. 

Станом на 01.01.2017  за статистичними даними середньомісячна 

заробітна плата працівників за 2016 рік склала 3742 грн., що на 27,0 % більше в 

порівнянні з 2015 роком, заборгованість із виплати заробітної плати по району 

складала 365,7 тис. грн., борг має ТОВ «Гадячсир». 

Послугами служби зайнятості за 2016 рік скористались 2747 безробітних 

громадян, що менше порівняно з минулим роком на 467 осіб. Станом на 

01.01.2017 в міськрайонному центрі зайнятості перебувало на обліку 686 осіб 

(менше проти минулого року на 246 осіб), мали статус безробітного 607 осіб 

(менше проти минулого року на 198 осіб). 

Станом на 01.01.2017 на обліку в центрі зайнятості перебувало                   

52 військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, 

працевлаштовано 25 осіб даної категорії та 11 внутрішньо  переміщених осіб, 

працевлаштовано в 2016 році 30 осіб даної категорії. 

У 2016 році субсидією на житлово-комунальні послуги скористалася 7276 

сім’ї на суму 63430,2 тис. грн. Субсидією на придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного палива скористалося 626 сім’ї на суму 1538,5 тис. 

грн. Проведено 26937 перерахунків вже діючих субсидій в зв’язку зміною цін 

та тарифів на житлово – комунальні послуги. 

Розширюється діяльність Центру надання адміністративних послуг, який 

надає 57 послуг.  За підсумками роботи у 2016 році зареєстровано  9833 

звернень з питань надання адміністративних послуг та 340 – за отриманням 

консультацій. Через адміністраторів Центру надано 9399 адміністративних 

послуг, з них послуг управління Держгеокадастру – 7384, Державної 



міграційної служби – 1495, структурними підрозділами райдержадміністрації – 

517.  

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 

попередніми даними по колу звітуючих підприємств позитивний.  

За 2016 рік дохідна частина зведеного бюджету району по загальному 

фонду (без врахування  міжбюджетних трансфертів ) виконана на 72590, 1 тис.  

грн. при планових показниках 51396,2 тис.  грн., що на 20270,5 тис. грн. більше 

проти 2015 року. Базова дотація з Державного бюджету за 2016 рік надійшла 

повністю в 731,5 тис. грн. Інші додаткові дотації з обласного бюджету 

надійшли в сумі  1782,5 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 2016 рік та на виконання рекомендацій 

розширеного засідання колегії райдержадміністрації від 23 лютого 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 квітня 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 квітня 

2017 року. 

3. Сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 

Мантула Т.М.): 

 спільно з структурними підрозділами райдержадміністрації, органами 

місцевого самоврядування, керівниками комунальних підприємств, установ і 

організацій підготувати пропозиції щодо включення інвестиційних програм і 

проектів, що планують приймати участь у конкурсному відборі на фінансування 

з державного фонду регіонального розвитку в 2018 році, до Плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2015-2017 роки; 

 здійснювати моніторинг впровадження інвестиційних проектів в районі;  



 продовжити моніторингові дослідження цін на продукти харчування. 

Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до                  

01 квітня 2017року. 

4. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації          

(Головко Ю.П.): 

вжити заходів щодо підготовки проведення комплексу весняно-польових 

робіт;  

вжити заходів щодо підготовки галузі тваринництва до літнього 

утримання.  

Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 01 квітня 2017 

року. 

5. Сектору інфраструктури, житлово-комунального господарства та 

будівництва райдержадміністрації (Перевай Н.В.), рекомендувати керівникам 

бюджетних установ, виконавчим комітетам сільських, селищних рад: 

продовжити роботу по здійсненню заходів 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 квітня 2017 

року.  

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

забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату зарплати працівникам 

освітньої галузі, не допускати виникнення заборгованості за спожиті 

енергоносії та надані комунальні послуги; 

здійснювати підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до 

проведення Державної підсумкової атестації в молодших класах та Зовнішнього 

незалежного оцінювання у випускних класах. 

Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію 01 квітня 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 квітня 

2017 року.  

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

голови райдержадміністрації  відповідно до розподілу функціональних 

повноважень. 

 

 

Голова 

районної державної 

     адміністрації                            Ю. КОВАЛЕНКО 


