
 
МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 
31.10.2018 

 
                                     № 372 

 
 
Про   підсумки    економічного  
і       соціального        розвитку       
та виконання  бюджету району  
за     9     місяців     2018   року 
 

Протягом  січня - вересня 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 за 9 місяців 
2018 року район посів 15 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. 
 На виконання Стратегії соціального партнерства Миргородського району 
та ПрАТ «Нафтогазвидобування» впроваджуються 4 соціальних проекти на 
загальну 1,5 млн. грн.  

З початку 2018 року в районі проведено ремонтних робіт доріг на 
загальну суму 8446,0 тис. грн. 

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. 

Завершено збір ранніх зернових та зернобобових культур у господарствах 
усіх форм власності. Станом на 01.10.2018 зернових культур зібрано на площі 
16,6 тис. га з урожайністю 71,6 ц з 1 га, технічних культур зібрано на площі 
32,01 тис. га з урожайністю 30 ц з 1 га в тому числі цукрового буряку  на площі 
937,7 га з урожайністю 390 ц з 1 га. Валовий збір культур складає близько      
131 тис. тонн зерна. Район знаходиться в першій п’ятірці в області по 
урожайності зернових і зернобобових культур (71,6 ц з 1 га) та соняшнику       
(32 ц з 1 га). 

Завершено збір картоплі на площі 434,6 га (100 %), зібрано 139 тис. тонн 
при  урожайності 320 ц з 1 га. Проводиться збір пізніх зернових та технічних 



культур. Проводиться посів озимих культур під урожай 2019 року. Станом на 
01.10.2018 посіяно 6,9 тис. га, завершено посів озимого ріпаку на площі 707 га. 

Станом на 01.10.2018 в районі  поголів’я великої рогатої худоби складає            
7708 голів, в тому числі 3037 корів, що на 122  голови менше, ніж в минулому 
році. Вирощування великої рогатої худоби в живій вазі за звітний період 
становить  1155 тонн, що на 21 тонну більше, ніж у 2017 році. Поголів’я свиней 
складає 4184 голови, що на 2786 голів менше проти  відповідного періоду 
минулого року. Зменшення поголів’я свиней відбулося в зв’язку із виявленням 
Африканської чуми у ДП ДГ ім. Декабристів, внаслідок чого все поголів’я було 
знищено. Поголів’я птиці складає 14,13 тис. голів, що на 845 голів більше, ніж у 
відповідному періоді минулого року. 

Сільськогосподарськими підприємствами заготовлено 2770 тонн сіна, 
5360 тонн сінажу і 44,8 тис. тонн силосу, що стовідсотково забезпечує наявне 
поголів’я на зимовий період. 

Нарощування обсягів виробництва валової продукції забезпечено 
сільськогосподарськими підприємствами району на 11,5 % і становить         
442,6 млн. грн., що більше на 45,7 млн. грн., ніж у відповідному періоді 
минулого року. 

Станом на 01.10.2018  орендарями району виконані договірні 
зобов’язання перед власниками земельних паїв на 87,2 %.   

Сума нарахованої  орендної плати за 2018 рік склала 1854,0 тис. грн. 
Середньомісячна заробітна плата 1 працівника за січень-вересень 2018 

року становила  6269 грн., що на 15,8 % більше проти відповідного періоду 
минулого року. 

Фінансування та виплата пенсій і допомог проводилася вчасно та в 
повному обсязі. 

Протягом січня – вересня 2018 року субсидією на житлово-комунальні 
послуги скористалися 7924 сім’ї, всього  на суму 35895,0 тис. грн. 

Протягом січня-вересня 2018  року  надано пільг на житлово-комунальні 
послуги та на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим 
категоріям громадян  на загальну суму 4601,0 тис. грн. Виплачено –                       
3929,3 тис. грн.  

Станом на 01.10.2018 заборгованість перед підприємствами-надавачами 
послуг за надані  пільги становить 671,7 тис. грн. 
 Державну підтримку при народженні дитини одержують 773 сім’ї  у 
районі. З початку року виплачено допомоги при народженні на суму           
8240,0 тис. грн. Згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям” допомогу  отримує 365 сімей, з початку року 
виплачено 9607,0 тис. грн. 

Соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам отримують 
327 осіб, сума нарахувань з початку року склала 5294,1 тис. грн. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення 
райдержадміністрації  перебуває 1 прийомна сім’я, в якій виховується 3 дітей, 
виплачена сума державної допомоги склала 112,4 тис. грн. 

На забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на 
дотримання прав дітей з особливими освітніми потребами, в районі 



створюється інклюзивно-ресурсний центр шляхом реорганізації психолого-
медико-педагогічної консультації. В умовах децентралізації розпочали роботу 2 
опорні школи. 

Рівень  укомплектованості лікарями становить 68 %, середнім медичним 
персоналом – 90 %. Всього підписано 37367 декларацій з сімейними лікарями, 
що становить 52,8 % від загальної чисельності населення району. 

Підключені до мережі Інтернет  усі амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини та 4 фельдшерсько-акушерських пункти, 35 лікарів КЗ 
«Миргородський ЦПМСД» підключені до системи «Електронне здоров’я»,    
80,5 % робочих місць сімейних лікарів укомплектовані комп’ютерною 
технікою. За кошти сільських рад придбані комплекти комп’ютерної техніки 
для двох ФАПів.  

Послугами служби зайнятості за 9 місяців 2018 року скористались       
1448 безробітних громадян, що менше порівняно з минулим роком на 376 осіб.  

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями за 9 місяців 2018 року 
становила 2685 (більше порівняно з минулим роком на 99 вакансій). Рівень 
укомплектування вакансій склав 95,3 %. За сприяння державної служби 
зайнятості за 9 місяців 2018 року отримали роботу 2562 особи (більше 
порівняно з минулим роком на 78 осіб). Рівень працевлаштування безробітних 
склав 54,07 %.  

На нові робочі місця з компенсацією єдиного соціального внеску 
працевлаштовано 40 безробітних до суб'єктів малого підприємництва. 
Роботодавцям відшкодовано 208,5 тис. грн. 

За підсумками роботи центру надання адміністративних послуг 
райдержадміністрації за 9 місяців 2018 року зареєстровано 6911 безпосередніх 
звернень з питань надання адміністративних послуг та надано 5608 
адміністративних послуг, що на 13 % менше, ніж за відповідний період 2017 
року. Відмов у наданні адміністративних послуг -  226, що у два рази менше 
ніж за 9 місяців 2017 року. Порушень термінів розгляду справ та прийняття 
рішень щодо надання адміністративних послуг не виявлено.  

За 9 місяців 2018 року дохідна частина зведеного бюджету району по 
загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконана на 
110 %, при планових показниках 108,8 млн. грн. фактичне виконання становить 
119,6 млн. грн., що на 29,2 млн. грн., більше проти аналогічного періоду 
минулого року. 

За січень-вересень 2018 року дохідна частина бюджету району виконана 
по 20 місцевих бюджетах. Невиконання дохідної частини є по районному 
бюджету (96,8 %), бюджетах Біликівської (97,4 %), Петрівцівської (95,7 %), 
Слобідської (96,9 %) сільських рад.  

Виконання видаткової частини зведеного бюджету району за січень-
вересень 2018 року по загальному фонду становить 304,5 млн. грн. при 
уточненому плані на вказаний період 339,8 млн. грн., бюджетні асигнування 
освоєно на 89,7 %. 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери 
відсутня. 



Станом на 01.10.2018 рахується кредиторська заборгованість в сумі           
7,5 млн. 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 в сумі 6,4 млн. 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 2018 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. 
       2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації 
(Данилевський С.М.): 

забезпечити житловими субсидіями сім’ї, які потребують державної 
підтримки; 

забезпечити здійснення моніторингу стану виплати заробітної плати на 
підприємствах району;  

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. Сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 
(Рябко Л.М.): 
 здійснювати моніторинг впровадження інвестиційних проектів в районі;  
 забезпечити моніторингові дослідження цінової ситуації на продукти 
харчування, які користуються найбільшим споживчим попитом; 

здійснювати моніторинг показників економічного і соціального розвитку 
територій. 

4. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації          
(Головко Ю.П.): 

забезпечити завершення збирання пізніх сільськогосподарських культур; 
вжити заходів щодо підготовки галузі тваринництва до зимового 

утримання.  
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. 

6. Відділу освіти райдержадміністрації (Рудченко О.М.) забезпечити: 
безперебійне функціонування навчальних закладів в осінньо-зимовий 

період під час опалювального сезону 2018-2019 навчального року. 
своєчасну та в повному обсязі виплату зарплати працівникам освітньої 

галузі, не допускати виникнення заборгованості за спожиті енергоносії та 
надані комунальні послуги; 

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. 

8. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 
райдержадміністрації (Сидоренко Т.М.) забезпечити своєчасність повного або 
часткового відшкодування вартості лікарських засобів та рекомендувати 
комунальному некомерційному підприємству «Миргородський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Миргородської районної ради (Павленко Л.П.) 
здійснювати контроль за правильністю виписки рецептів за Урядовою 
програмою «Доступні ліки». 

9. Відділам освіти (Рудченко О.М.), культури і архіву (Халдай Н.В.) 
райдержадміністрації та рекомендувати комунальному некомерційному 
підприємству «Миргородський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Миргородської районної ради (Павленко Л.П.) вжити заходів щодо 
забезпечення підпорядкованих об’єктів засобами доступності для осіб з 
інвалідністю та інших мало мобільних груп населення. 

10. Рекомендувати районному територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) (Смутко Т.М.) активізувати 
роботу із забезпечення мало мобільних груп населення послугою «соціальне 
таксі». 

11. 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.      

12. Відповідальним виконавцям про проведену роботу інформувати 
райдержадміністрацію до 31 грудня 2018 року. 



13. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 
голови райдержадміністрації відповідно до функціональних повноважень.   

 
 
 
Голова 

районної державної 
     адміністрації                           Ю. КОВАЛЕНКО 
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