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Про підсумки економічного  
і   соціального  розвитку  та 
виконання бюджету району  
за 2018 рік 
 
 
 Протягом січня - грудня 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 соціально- 
економічного розвитку Миргородського району на 2018 рік, визначених 
пріоритетів у діяльності райдержадміністрації.  
 За результатами діяльності у 2018 році район посів 20 місце серед районів 
області. 
 Обсяг освоєних капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел 
фінансування у 2018 році склав 125,69 млн. грн., що на 2,69 млн. грн. менше, 
ніж у попередньому році. 
 На виконання Стратегії соціального партнерства Миргородського району 
та ПрАТ «Нафтогазвидобування» у 2018 році реалізовано 5 соціальних проектів 
на загальну суму фінансування від ПрАТ «Нафтогазвидобування» 1,5 млн. грн. 
 На стадії реалізації знаходиться 1 проект, що ввійшов до Плану заходів з 
реалізації Стратегії розвитку Полтавської області до 2020 року, який буде 
реалізований за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, а саме 
будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
 З січня 2018 року у районі діють 30 інвестиційних проектів, які 
спрямовані на покращення соціально-побутових умов життя населення та 
поліпшення інфраструктури району. 
 З початку 2018 року в районі виконано робіт з капітального та поточного 
ремонту доріг та вулиць комунальної власності на загальну суму 11,9 млн. 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. 
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 Нарощування обсягів виробництва валової продукції забезпечено 
сільськогосподарськими підприємствами району на 51 % і становить 726,9 млн. 
грн., або більше на 248,4 млн. грн. (478,5 млн. грн. за 2017 рік). 
 З 2015 року район має один з найбільших валовий збір зернових по 
області, а саме: 2015 рік – 285,9 тис. тонн, 2016 рік – 286,8 тис. тонн, 2017 рік – 
194,9 тис. тонн, 2018 рік – 348,9 тис. тонн. 
 Валове виробництво зернових складає 348,9 тис. тонн при урожайності 
90,1 ц/га. 
 Валове виробництво соняшника становить 35,5 тис. тонн при середній 
урожайності 30,2 ц /га. 

Валове виробництво кукурудзи становить 234,8 тис. тонн при урожайності 
85,1 ц/га. 
 Цукровий буряк викопано на площі 929,8 га з урожайністю 443,7 ц/га. 
 Овочеві культури і картоплю зібрано на площі 493,4 га, що становить 
9776,1 тонн з урожайністю 198,1 ц/га, картоплі накопано 8180,5 тонн при 
урожайності 185,9 ц/га, валове виробництво овочів склало 1,6 тис тонн при 
урожайності 298,8 ц/га. 
 Під урожай 2019 року проведено посів озимих культур всього на площі 
7576,3 га, в тому числі озимої пшениці - 6159,8 га, озимого жита - 45 га, озимого 
ячменю - 540,8 га, крім того озимого ріпаку - 750,7 га.  
 За 12 місяців 2018 року сільгосппідприємствами району вироблено: 
 молока - 20,93 тис. тонн (на 742 тонни більше, ніж у 2017 році); 
 м’яса в живій вазі - 1505 тонн (на 475,6 тонн менше, ніж у 2017 році); 
 яєць - 315,3 тис. штук (на 93,8 тис. штук менше, ніж у 2017 році). 
 В цілому на модернізацію агропромислового виробництва за 2018 рік 
придбано сільськогосподарської техніки 25 одиниць на загальну суму 8,3 млн. 
грн. 
 Орендарями району станом на 31.12.2018 виконані договірні зобов’язання 
перед орендодавцями - власниками земельних паїв на 97,2 %. 
 Сума нарахованої орендної плати за 2018 рік склала 185,5 тис. грн. 
Середньомісячна заробітна плата 1 працівника за січень-грудень 2018 року 
становила 6569 грн., що на 24,9 % більше проти відповідного періоду минулого 
року. 
 Фінансування та виплата пенсій і допомог проводилася вчасно та в 
повному обсязі. 
 Видатки загального фонду по соціальному захисту за 2018 рік становлять 
150,5 млн грн., при планових призначеннях 152,5 млн. грн., виконання 
забезпечено на 98,7 %. 
 В 2018 році на виконання Районної комплексної програми соціального 
захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями було виділено128,9 тис. 
грн. 
 На виплату компенсацій фізичним особам, що надають соціальні послуги, 
було витрачено 122,3 тис. грн. 

На реалізацію Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів 
їх сімей - мешканців Миргородського району з районного бюджету було 
виділено 100,0 тис. грн. 
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 На реалізацію районної Комплексної програми надання пільг з послуг 
зв’язку, компенсацій за пільговий проїзд окремим категоріям громадян та 
інших передбачених законодавством пільг на 2018-2019 роки виділено кошти в 
розмірі 2,5 млн. грн. 
 Сума виплачених адресних допомог найбільш вразливим верствам 
населення управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації в 
2018 році склала 42,5 млн. грн. 
 За призначенням державної допомоги відповідно до Закону України «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми» звернулося 1211 заявників. 1089 
одержувачам виплачені кошти на суму 20,0 млн. грн. 
 Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям» у 2018 році було призначено допомогу 322 сім’ям і 
виплачено на суму 12,6 млн. грн. 
 На обліку в управлінні соціального захисту райдержадміністрації станом 
на 01.01.2019 перебуває 323 інваліди з дитинства, які отримують державну 
соціальну допомогу на суму 7,05 млн. грн. 
 За 2018 рік за призначенням субсидії звернулося 10552 сім’ї, з них 
призначено субсидії 10313 сім’ям. 
 Сума коштів, профінансованих за рахунок субвенції з державного 
бюджету на надання субсидій склала 82,7 млн. грн. 
 План асигнувань за звітний період по районному територіальному центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) становить 9,7 млн. 
грн., фактично профінансовано 9,6 млн. грн., освоєно асигнувань на 99,3 %. 
 Станом на 01.01.2019 на обліку служби у справах дітей 
райдержадміністрації перебуває 74 дитини - сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування. 
 Протягом 2018 року було забезпечено власним житлом трьох дітей. Для 
них було придбано будинки у с. Гаркушинці – вартістю 142,8 тис. грн.,  
с. Ярмаки – вартістю 417,8 тис. грн., с. В.Сорочинці – вартістю 312,2 тис грн. 
 У 2018 році в районі функціонувало 68 закладів культури. 
 На утримання закладів культури за 2018 рік було використано по 
загальному фонду 12,83 млн. грн., при планових бюджетних призначеннях 
13,04 млн. грн., асигнування освоєно на 98,3 %. 
 За рахунок субвенцій до районного бюджету від сільських рад проведено 
ремонтів та придбано обладнання, матеріалів тощо на загальну суму 3,06 млн. 
грн. 
 Установи охорони здоров’я по загальному фонду профінансовані за 2018 
рік на суму 80,4 млн. грн., при уточнених планових призначеннях 80,6 млн. 
грн., використання коштів складає 99,7 %. 
 На утримання центральної районної лікарні в звітному періоді 
спрямовано 65,6 млн. грн., бюджетні призначення освоєно на 99,9 %. 
 На утримання центру первинної медико-санітарної допомоги спрямовано 
12,7 млн. грн., що становить 99,8 % до планових показників. 

Всього підписано 41952 декларацій з сімейними лікарями, що становить 
69 % від загальної чисельності населення міста Миргород та Миргородського 
району. 
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 Послугами служби зайнятості за 2018 рік скористались 1865 безробітних 
громадян, що менше порівняно з минулим роком на 508 осіб.    

За сприяння державної  служби зайнятості отримали роботу 3615 осіб 
(більше порівняно з минулим роком на 336 осіб). Рівень працевлаштування 
безробітних склав 49,7 %. 
 За підсумками роботи центру надання адміністративних послуг 
райдержадміністрації за 2018 рік зареєстровано 8957 звернень з питань надання 
адміністративних послуг та надано 7241 адміністративну послугу, що на 12 % 
менше, ніж за 2017 рік. Відмов у наданні адміністративних послуг - 258, у два 
рази менше ніж за 2017 рік. Більшість відмов зафіксована у сфері земельних 
відносин. 
 За 2018 рік дохідна частина зведеного бюджету району по загальному 
фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконана на 118 % при 
планових показниках 155,2 млн. грн., фактичне виконання становить 183,3 млн. 
грн., що на 50,09 млн. грн. більше проти аналогічного періоду минулого року. 
 За січень-грудень 2018 року дохідна частина бюджету виконана по всіх 
місцевих бюджетах району. 
 Виконання видаткової частини зведеного бюджету району за січень-
грудень 2018 року по загальному фонду становить 417,2 млн. грн., при 
уточненому плані на вказаний період. 429,3 млн. грн., бюджетні асигнування 
освоєно на 97,2 %. 
 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери 
відсутня. 
 Станом на 01.01.2019 кредиторська заборгованість виникла тільки по 
пільгах та субсидіях в сумі 8,8 тис. грн. за рахунок коштів Державного 
бюджету. 

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 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  
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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; 
 продовжити моніторингові дослідження цін на продукти харчування. 

4. 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. 

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 квітня 2019 року. 

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

 
 
 
          Голова 
районної державної 
      адміністрації        Ю. КОВАЛЕНКО 
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