


Закон України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 
«Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту 
державного бюджету»

Програма відповідає стратегічним 
та операційним цілям, напрямкам 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року (затвердженої постановою Кабінету Міністрів

України від 06.08.2014 № 385) 

Плану заходів з реалізаціі Стратегії розвитку Полтавської
області на 2018-2020 роки 
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державне управління освіта охорона здоровя соціальний захист

ЖКГ культура фізична культура і спорт сільське і лісове господарство

транспорт надзвичайні ситуації будівництво охорона порядку

соц.економ розвиток реверсна дотація



2018 2019 2020

Звіт Очікуване Прогноз

442,6
млн.грн.

603,7
млн.грн.

683,0
млн.грн.



Валовий збір ранніх зернових та 
зернобобових культур склав-40 тис.тонн.
Середня урожайність по району -49,8 /га

Валове виробництво кукурудзи-
253,2тис.тонн

Урожайність-65,2 ц/га

Валове виробництво соняшника- 254,8 
тис.тонн

Урожайність-32,9 ц/га



2018 2019

СПІВПРАЦЯ 
У 2020 РОЦІ

Залучено 1,5
млн. грн

Залучено 1,55
млн. грн

на реалізацію 
трьох

проектів



КНП «Миргородський ЦПМСД» 
Миргородської РР :

- участь у  програмі «Безкоштовні ліки» 
- участь у проектах світового банку 

«Поліпшення охорони здоров’я на службі у 
людей»

Миргородська центральна районна 
лікарня:

участь у реалізації п’яти державних 
цільових програм (з онкології, 

туберкульозу, цукрового діабету, 
профілактики ВІЛ/СНІДу, 

репродуктивного здоров’я нації)  



 Капітальний ремонт поліклінічного 
відділення для дітей – 779 тис. грн;

 Поточний ремонт побутової кімнати 
бактеріологічного відділу – 36, 9 тис. 
грн;

 Поточний ремонт сан. кімнати - 42,8 
тис. грн;

 Поточний ремонт спеціалізованої 
палати для тимчасово затриманих –
85, 5 тис. грн

 Капітальний ремонт частини 
покрівлі поліклінічного 
відділення для дорослих;

 Поточний ремонт сан. кімнати та 
частини коридору

 Поточні ремонти структурних 
підрозділів підприємства;

 Капітальний ремонт покрівлі 
амбулаторії ЗПСМ в с. Гаркушинці



Мережа дошкільних 
навчальних закладів:

 дошкільні навчальні 
заклади-16

 навчально-
виховний комплекс-
«загальноосвітня 
школа-І-ІІІ 
ступенів-
дошкільний 
навчальний заклад»-
4

 Охоплює 42% дітей

Мережа закладів 
загальної освіти:

 18 закладів 
загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів, 
з них 2 опорних 
(Хомутецька
загальноосвітня 
школа та 
Трудолюбівський
заклад загальної 
середньої освіти)

 4 навчально-
виховних комплекси 
(Біликівський, 
Декабристівський, 
Зубівський, 
Черкащанський), 

Галузь освіти 
профінансована 

в сумі 7849308,61 грн., 
при планових 

бюджетних 
призначеннях 
12874665 грн, 

бюджетні призначення 
освоєно на 61%



Станом на 01.10.2019 року
План асигнувань становить 

1386,91 тис.грн. Касові 
видатки становлять 1232,93 

тис. грн.
крім того,за кошти субвенції 
від Ромоданівської селищної 
ради проведено капітальний 

ремонт Ромоданівської дитячої 
музичної школи. План 

асигнувань становить 1504,43 
тис. грн.. касові видатки –

1389,72 тис. грн.
на 2019 рік передплачено 

періодичних видань на 57,4 
тис. грн. (з них 33,6 тис. грн. -

субвенція від сільських, 
селищних рад).

Програма по проведенню першочергових 
заходів щодо збагачення та розвитку культури і 
духовності Миргородщини на 2016 – 2020 роки



Касові видатки
по загальному фонду  
становлять 59253969 

грн, при планових 
призначеннях 
67129007грн

Виконання забезпечено 
на 88,3 %

Протягом 9 місяців 2019 року виплачено 
 пільг на житлово - комунальні послуги суму 5393,2 тис. грн.
 на придбання твердого палива та скрапленого газу 202,6 тис. Грн.
 надано та виплачено інших пільг на суму 1763,7 тис. грн.
 виплачено допомоги при народженні на суму 6927,5 тис. грн.
 допомоги згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям” з початку року виплачено 9330,0 тис. грн.
 соціальну допомогу осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю
отримують 326 осіб, сума нарахувань з початку року склала 5437,9 тис. грн.
 Державна допомога згідно Законів України виплачена з початку року
за загальну суму 33300 тис. грн. Оздоровлено 14 ветеранів війни, 22 особи, 
віднесених до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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Послугами служби зайнятості за січень – вересень 2019 року скористались
1411 безробітних громадян, менше порівняно з минулим роком на 37 осіб.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями становила 3344 (більше порівняно з
минулим роком на 659 вакансій).

За сприяння державної служби зайнятості за 9 місяців 2019 року отримали роботу -
2571 особа (більше порівняно з минулорічним періодом на 6 осіб). Рівень
працевлаштування безробітних склав 54,5%.

У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 427
безробітних, що на 18,03 % менше у порівнянні з минулорічним показником.

На нові робочі місця з компенсацією єдиного соціального внеску працевлаштовано 38 безробітних
до суб'єктів малого підприємництва

Станом на 1 жовтня 2019 року в Миргородській міськрайонній філії Полтавського ОЦЗ
перебувало на обліку 366 осіб (менше проти минулого року на 5 осіб), мали статус
безробітного 341 особа (більше проти минулого року на 61 особу ), з них отримують
допомогу по безробіттю 284 особи



Ремонт водонапірної 
башти №1 с.Попівка

(76480 грн кошти 
місцевих бюджетів)

Комишнянською
селищною радою 

придбано 20 контейнерів 
для збору побутових 

відходів, Попівською -
19 контейнерів

З початку 2019 року в районі 
проведено ремонтних робіт доріг 
на загальну суму 10 млн. 985 тис. 
грн.(кошти місцевих бюджетів)
Ведеться індивідуальне житлове 

будівництво. За 9 місяців 2019 року 
за статистичними даними 

індивідуальними забудовниками 
введено в експлуатацію 1830 м2

загальної площі житла, що складає 
509,7 % 
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 завершення реформи децентралізації;

 зростання обсягу інвестицій в 
економіку;

 забезпечення зростання рівня життя 
громадян, підвищення його якості

в результаті сталого економічного 
розвитку;

 розвиток конкурентноспроможного 
сільськогосподарського виробництва;

 розвиток малого та середнього підприємництва, 

 забезпечення стабільності фінансового стану 
економіки району;

 забезпечення виконання планових показників 
надходжень до місцевих бюджетів податків, зборів 

(обов’язкових платежів);

 розвиток малого та середнього підприємництва, 

 поліпшення транспортно-експлуатаційного стану 
автомобільних доріг;



 забезпечення сталого функціонування 
транспортної інфраструктури та її 
планомірного розвитку;

 забезпечення розвитку туристичної 
інфраструктури;

 продовження впровадження основних 
принципів медичної реформи «гроші йдуть за 
пацієнтом»;

 забезпечення отримання якісної освіти;

 забезпечення надання усіх видів державних 
допомог, пільг та соціальних гарантій;

 забезпечення надання населенню житлової 
субсидії;

 забезпечення надання громадянам всіх 
соціальних гарантій за принципом «єдиного 
вікна»;

 підвищення рівня зайнятості населення шляхом 
розширення легальної, соціально орієнтованої 
сфери прикладання праці;

 створення належних умов праці медичних 
працівників у сільській місцевості фінансова 
мотивація медичного персоналу;

 сприяння зниженню кількості скоєних злочинів;

створення умов для стабільного розвитку аграрного 
комплексу шляхом підвищення його інвестиційної 
привабливості;



ДЕРЖАВНИЙ 
БЮДЖЕТ

ОБЛАСНИЙ 
БЮДЖЕТ

МІСЦЕВИЙ 
БЮДЖЕТ

ІНВЕСТИЦІНІ 
ТА ЗАЛУЧЕНІ 

РЕСУРСИ

ІНШІ КОШТИ, НЕ 
ЗАБОРОНЕНІ 

ЧИННИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ
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