
Звіт голови Миргородської районної державної адміністрації про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Миргородського району, районного бюджету, а також здійснення 

делегованих районною радою повноважень на 2015 рік. 
 

Зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у 2015 

році були спрямовані на реалізацію Програми економічного і соціального 

розвитку Миргородського району на 2015 рік, Стратегії розвитку Полтавської 

області на період до 2020 року, підняття соціальних стандартів для жителів 

району, розвитку галузей освіти, культури та інше. 

У районі закріплено позитивні тенденції щодо залучення вітчизняного 

капіталу, впровадження інвестиційних проектів, що свідчить про наявність 

сприятливих умов для ефективного освоєння інвестицій. 

Завершено розробку проектно-кошторисної документації по будівництву 

дошкільного навчального закладу в с. Великі Сорочинці. 

На конкурс інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися 

за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в 2016 році 

подано два проекти:  

1. Придбання пожежного автомобіля загального призначення, вартість 

проекту – 3608,6 тис. грн., подано Миргородською районною радою; 

2. Сучасний генеральний план села – перший крок до успішної 

громади, орієнтовна вартість проекту – 449,1 тис. грн., подано 

Великосорочинською сільською радою. 

Миргородською міською радою разом з сільськими радами: Біликівська, 

Вовнянська, Гаркушинська, Шахворостівська, Ярмаківська, Петрівцівська, 

Зубівська розроблено проект «Створення комплексної системи поводження з 

твердими побутовими відходами у Миргородському районі Полтавської 

області». 

За 2015 рік на території району реалізовані проекти з будівництва 

вуличного освітлення на території 10 сільських (селищних) рад. Виконані 

роботи щодо впровадження інвестиційного проекту «Будівництво вуличного 

освітлення в с. Великі Сорочинці» в рамках реалізації Стратегії соціального 

партнерства ПрАТ «Нафтогазвидобування» з органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування Миргородського району на 2014-2016 роки. 

В с. Попівка завершені роботи з реконструкції системи водозабезпечення 

села (І черга), об‘єкт зданий в експлуатацію, завершено реконструкцію системи 

водопостачання в с. Клюшниківка (при цьому створено 1 робоче місце), 

будівництво артезіанської свердловини і водонапірної вежі для водопостачання 

населення с. Гасенки Клюшниківської сільської ради. В смт Комишня виконано 

роботи та в стадії дооформлення документація по реконструкції водонапірної 

вежі по вул. Леніна та вуличних водогонів.  

В смт Ромодан завершені роботи по капітальному ремонту будинку 

культури на 250 місць. В стадії дооформлення документація по капітальному 

ремонту будинку культури в с. Солонці (влаштування системи опалення). 

Проведений капітальний ремонт системи опалення в дитячому навчальному 

закладі «Дзвіночок» в с. Трудолюб  Шахворостівської сільської ради. З метою 

економії коштів на опалення відділом освіти райдержадміністрації розпочато 



роботи по реконструкції вузлів обліку природного газу в 6 закладах освіти, в 

Попівській загальноосвітній школі роботи закінчено. 

За рахунок місцевих бюджетів проводились поточні та капітальні 

ремонти вулиць і доріг на території сільських (селищних) рад. 

На виконання Стратегії соціального партнерства Миргородського району 

та ПрАТ «Нафтогазвидобування» на 2014-2016 роки у 2015 році ПрАТ 

«Нафтогазвидобування» виділило 1,5 млн. грн.  

Діють 2 підприємства з іноземними інвестиціями. 

 

Агропромисловий розвиток району. 

 

У поточному році стабільно спрацював аграрний сектор економіки. 

Виробництво валової продукції сільського господарства по всіх категоріях 

господарств залишилось на рівні попереднього року і склало 858,0 млн. грн. 

 За 2015 рік зросло виробництво молока - на 4,3 % (валове виробництво 

19890 тонн). Зменшилось виробництво м‘яса на 9,4 % (валове виробництво 

1427 тонн) та яєць – на 4,9 % (валове виробництво 360,1 тис. штук).  

Разом з тим чисельність худоби стабілізувалась. Станом на 01.01.2016 

року поголів‘я великої рогатої худоби склало 8272 голови, корів - 3218, свиней 

– 8164, птиці всіх видів – 14,6 тис. голів.  

Незважаючи на складні погодні умови отримано вагомі здобутки в галузі 

рослинництва. Валовий збір зерна склав 231,5 тис. тонн, в тому числі 

соняшника зібрано 26,7 тис. тонн, сої – 46,7 тис. тонн, озимого ріпаку 5,3 тис. 

тонн. Накопано цукрового буряку 55,3 тис. тонн.  

Картоплі зібрано 12,3 тис. тонн, овочів -  2,2 тис. тонн. В районі 

вирощуванням овочів та картоплі займається переважно ТОВ «Агротех-

Гарантія». 

  Під урожай 2016 року проведено посів озимих культур  на площі 9986 

га, в тому числі озимої пшениці – 9269 га, озимого жита – 175 га, озимого 

ячменю – 542 га. 

 

Соціальний захист населення. 

 

Соціальна підтримка населення здійснюється у трьох основних формах: 

соціальні пільги, соціальна допомога і субсидії. 

   Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 

постійно здійснює діяльність щодо реалізації державної політики у сфері 

соціально-трудових відносин, надання пільг, державних соціальних допомог, 

компенсацій, соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці і т.і. 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності УПСЗН є забезпечення у межах 

своїх повноважень додержання законодавства про працю на підприємствах, 

установах, організаціях району. 

  За оперативними даними,  станом на 01.01.2016 року заборгованість із виплати 

заробітної плати на території Миргородського району відсутня. 

  Підприємства-банкрути  боржники із виплати заробітної плати у районі 

відсутні. 



За станом на 01, 11,  21 числа кожного місяця   проводиться  подекадний 

моніторинг стану виплати заробітної плати, з урахуванням виплати поточної 

заробітної плати за звітний період, аналіз стану виплати заробітної плати та 

погашення  боргів з оплати праці.  

       Стан заборгованості з виплати заробітної плати систематично розглядався 

на засіданнях районної тимчасової комісії з питань  погашення заборгованості 

із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій та інших соціальних 

виплат. За  2015 рік  було проведено три засідання  районної комісії. 

    Протягом  2015 року  засідання робочої групи із координації роботи щодо 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення при 

райдержадміністрації не проводились. 

     Протягом  2015 року здійснено 30 перевірок  підприємств, установ та 

організацій з питань атестації робочих місць за умовами праці. За результатами 

перевірок видана 1 довідка. Атестовано 8 робочих місць працівників, які 

працюють у важких та шкідливих умовах праці. Надано методичної допомоги 

30 працюючим. 

 Протягом  2015 року пільги окремим категоріям громадян надано на 

загальну суму 8 млн 18,5 тис.грн., це на 2 млн 721,7 тис.грн.  (або на  34%) 

більше, ніж сумарна вартість наданих пільг за  2014р. Станом на 01.01.2016р. 

заборгованість перед підприємстваим-надавачами послуг за надані  пільги 

становить 1392,9 тис.грн. 

 У складі наданих пільг: 

-пільги на оплату житлово-комунальних послуг становлять 6 млн 890,8 

тис.грн.(або 85,93 % від загальної суми наданих пільг); 

-інші пільги (безплатний проїзд желізнодорожним та автотранспортом, оплата 

за користування телефоном, санаторні путівки тощо ) – 887,4 тис.грн.(що 

складає   11,07  %  від сумарної вартості наданих пільг).  

       Станом на 01.01.2016 року  державну підтримку при народженні дитини 

одержують 814 сімей  у районі. З початку року виплачено допомоги при 

народженні на суму  13 млн. 599.2 тис. грн.  

     Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років  отримує 132 

особи , сума нарахувань склала  190,0 тис. грн 

     Станом на 1 січня   2016 року  допомогу  згідно із Законом України ―Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям‖ отримує  387   сімей , з 

початку року виплачено 9 млн. 528,4  тис. грн.   

    Соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам отримує  294 

особи, сума нарахувань з початку року склала  4 млн. 268,1 тис. грн. 

     На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 3 

прийомна  сім‘я, в якій виховується  7 дітей  за  2015 рік  виплачена сума 

державної допомоги  склала  229,1  тис.грн.  

     Протягом  2015 року   державні соціальні допомоги  призначаються 

відповідно до Законів України ―Про державну соціальну допомогу сім»ям з 

дітьми‖, ―Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям‖, ―Про 

державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам‖, 

Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 

та дітей  позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 



дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом ―гроші 

ходять за дитиною‖ , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 

від 31.01.2007р. №81,відповідно чого    жителям району виплачено всього на 

суму 34 млн. 191,5 тис. грн..      Забезпечення належного соціального захисту 

родин в умовах підвищення цін та тарифів на енергоносії та житлово-

комунальні послуги є першочерговим завданням управління  праці та 

соціального захисту населення райдержадміністрації. 

        Протягом  2015р.  субсидією на житлово-комунальні послуги    

скористалися 5485  сімей, всього  на суму 28 млн 396,1 тис. грн., що   більше  в  

порівняні  з відповідним   періодом минулого року на 27 млн 474,9 тис.грн .  

Кількість сімей, які звернулись за  субсидію на придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива в 2015 році  - 725 сімей, 

домогосподарства, яким призначено субсидії- 491 на суму 670,8 тис.грн. 

    Протягом    2015року  направлено для оздоровлення в санаторно – курортні 

заклади: 10  ветеранів війни, з них: 2 інвалідів війни, 4 учасників бойових дій та 

1 учасник війни. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету надано  

путівки до санаторно-лікувальних закладів 3 інвалідам війни. 

    Компенсацію на бензин і транспортне обслуговування виплачено 36 

інвалідам, всього на суму  4462,01  тис.грн.    

      Протягом   2015р.  управлінням видано 219 направлень  до протезних 

заводів для забезпечення  інвалідів, дітей-інвалідів та дітей до  18 років 

протезно-ортопедичними виробами. Двох дітей-інвалідів влаштовано до   

державного будинку-інтернату.      

 З метою визначення права для призначення соціальних допомог державними 

соціальними інспекторами проведено 428 перевірок достовірності інформації 

про доходи та майновий стан отримувачів допомог. Підготовлено запити до 

Державної податкової інспекції на 357 осіб, для отримання додаткової 

інформації щодо достовірності даних, отриманих від осіб, які входять до складу 

сім‘ї, що звертається за призначенням соціальної допомоги,  направлено 163 

запита  до державного  реєстратора . 

В ході перевірок виявлено 16 випад неповної або недостовірної інформації про 

доходи та майновий стан.  

     З метою недопущення  виникнення  переплат необхідно Посилити контроль 

щодо забезпечення  перевірки достовірності та повноти інформації про доходи 

та майновий стан громадян, що звертаються за призначенням соціальної 

допомоги та субсидії.    

    Державним соціальним інспектором постійно проводиться  контроль за 

цільовим використанням коштів, наданих особам, які здійснюють догляд за 

психічно хворими та дітьми, які знаходяться під опікою. Проводиться перевірка  

достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан переміщених  

осіб з тимчасово окупованої території України, що звертається за допомогою. 

         Згідно поданих актів обстеження сімей центром соціальних служб для 

сім‖ї, дітей та молоді ведеться контроль за цільовим використанням допомоги 

при народженні дитини і створення повноцінного утримання та виховання 

дітей. 



     Надається  одноразова матеріальна допомога особам  з обмеженими 

фізичними можливостями на суму 38500 грн. 

     Керівниками   Управління систематично проводиться інформаційно-

роз‘яснювальна робота з питань надання  різних видів соціальної допомоги, 

компенсації . Протягом І кварталу 2015 року у районній газеті та на веб-

сторінці райдержадміністрації   оприлюднено 27 інформаційних матеріалів з 

різних питань соціального захисту населення. За телефоном 2-25-41 в 

управлінні  працює «Гаряча» телефонна лінія з питань надання соціальної 

допомоги, житлових субсидій.            

Середньомісячна заробітна плата 1 працівника за 9 місяців становила 

2758 грн., що на 15,1 % більше, ніж у попередньому році. 

Фінансування та виплата пенсій і допомог проводилася вчасно та в 

повному обсязі. 

Послугами служби зайнятості за 2015 рік скористались 3214 безробітних 

громадян. Станом на 01.01.2016 на обліку в центрі зайнятості перебувало 932 

осіби (з м. Миргород). 

Рівень працевлаштування безробітних громадян склав 42,2 %. Рівень 

працевлаштування безробітних інвалідів склав 33,3 %. 

 

Освіта району. 

 

       У районі буде продовжено роботу на виконання ст. 53 Конституції України, 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020року, яка розроблена на 

виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми 

економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Указу Президента 

України  №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку 

освіти в Україні». 

З урахуванням демографічної ситуації, можливостей бюджету 

здійснюється впорядкування мережі закладів освіти. В районі працює 21 

навчальний заклад, з них: 20 — ЗОШ І-Ш ступенів, 1 — ЗОШ І-ІІ ступенів, 

одна школа (Гаркушинська) з поглибленим вивченням іноземної мови, 5 шкіл 

— у складі навчально-виховного комплексу (Зубівський, Полив'янський, 

Декабристівський, Біликівський та Черкащанський НВК). Кількість учнів у 

школах району щороку зменшується. В 2010-2011 навчальному році в 

загальноосвітніх начальних закладах району навчалося 2938 учнів, у 2011-

2012 їх кількість зменшилась до 2692, у 2012-2013 навчалося 2530 учнів, 2013-

2014 року- 2400 учнів, то на початок 2014-2015 навчальний рік – 2349 учнів. У 

15 закладах району працює 20 груп продовженого дня, які відвідують 596 учнів (з 

них 494 учнів 1-4 класів). Гарячим харчуванням забезпечені 2314 учнів, з них 

безоплатним — 838 учнів 1-4 класів та 77 дітей пільгових категорій. 

Відповідно до Положення про атестацію педагогічні працівники району 

кожні п‗ять років підвищують свою професійну майстерність шляхом 

проходження курсової перепідготовки на базі Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. В 2015 році 

підвищать свій фаховий рівень 136 педагогів. 



Підготовка випускників навчальних закладів району до зовнішнього 

незалежного оцінювання є одним із важливих аспектів роботи . Результати 

проходження ЗНО випускниками району постійно аналізуються на рівні районних 

та шкільних методичних об‘єднаннях учителів – предметників . Відділом освіти  

узагальнюються аналітичні матеріали участі в ДПА та ЗНО . 

Важливим напрямком розвитку освітньої галузі району є забезпечення 

навчальних закладів комп'ютерною технікою та новими інформаційними 

технологіями. В школах району працює 36 навчально-комп'ютерних комплексів 

(НКК), до послуг учнів – 358 сучасних комп‘ютерів. У 13 закладах є 

мультимедійні проектори. У 4 закладах є інтерактивні комплекси. До мережі 

Інтернет мають доступ 21 заклад. У всіх закладах освіти є діючі web-сайти. 

       Розвитку талановитої молоді сприяє участь школярів у роботі МАН та 

предметних олімпіадах. У 2013-2014 н.р.в школах району проводилась певна 

робота по виявленню та підтримці обдарованих школярів, з цією метою  

ведеться банк даних «Обдарована дитина», учні активні в проведенні 

предметних олімпіад, різноманітних конкурсів. 

Достойно захистили честь району учасники ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських предметних олімпіад, виборовши 13 призових місць. 

Фаворитом  цих перегонів є Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ст. (п‘ять призових місць). 

 Районне наукове товариство результативно працює третій рік і ми вже 

можемо проаналізувати цю роботу. Результати І етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів МАН 

розміщуються на сайті відділу освіти та друкуються в районній газеті «Прапор 

перемоги». Працюють шкільні наукові товариства, що дає можливість 

поліпшити роботу з обдарованими дітьми. Аналізуючи роботу цього 

навчального року, слід звернути увагу на різноманітність тематик наукових 

робіт, результативну роботу 9 відділень МАН. В обласному конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт взяли участь 16 науковців, виборовши три 

призових місця, а 10 – ввійшли в п‘ятірку кращих в області. 

 Учні району були активними учасниками різноманітних конкурсів, 

особливо активно взяли участь в конкурсі знавців української мови ім. Петра 

Яцика, мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка., регіональному 

конкурсі з креслення. Згідно узагальнюючого рейтингу за підсумками ІІ-ІІІ 

етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, І-ІІ етапів Всеукраїнського 

конкурсу МАН, регіонального конкурсу з креслення, інших конкурсів перше 

місце займає Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ступенів (226 балів), на ІІ місці-

Великосорочинська ЗОШ І-ІІІ ступенів (193 бали), на ІІІ місці -Комишнянська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів (158 балів). 

У районі за межею пішохідної доступності проживають і потребують 

підвезення - 606 учнів, що становить 25,3 відсотка до загальної кількості і 10 

відсотків педагогічних працівників, що проживають на селі. Підвезення 

здійснюється до 16 шкіл. По мірі оптимізації мережі навчальних закладів 

зростатиме кількість учнів та педпрацівників, що потребуватимуть підвезення. 

Продовження практики цільового придбання автобусів для підвезення учнів до 

місць навчання та додому дозволить раціональніше використовувати виділені 

для цього бюджетні кошти, забезпечувати стабільність і організованість 

перевезень дітей. 



На виконання ст. 14 Закону України «Про освіту», та ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», де передбачено забезпечення в 

сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання та 

додому учнів та педагогічних працівників, сільські, селищні ради розробили та 

затвердили власні місцеві Програми «Шкільний автобус».  

Прийняття цих програм дало можливість спільними зусиллями відділу освіти, 

районної влади, та місцевих органів самоврядування утримувати, 

обслуговувати автобусний парк. Виконавцями даної Програми є: 

1. Відділ освіти районної державної адміністрації;  

2. Района державна адміністрація;  

3. Районна рада; 

4. Сільські, селищні ради; 

5. Керівники навчальних закладів району. 

Видатки формуються за рахунок бюджетів району, сільських та селищних рад, 

інших джерел, не заборонених законодавством, використовуються за цільовим 

призначенням, виключно для реалізації мети та завдань Програми. Проект 

реалізовується протягом 2011-2015 років. 

З метою охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, поліпшення 

управління навчально-виховним процесом, удосконалення використання 

навчально-матеріальної бази шкіл, забезпечення висококваліфікованими 

кадрами, ефективного використання фінансових ресурсів продовжується підвіз 

учнів та педпрацівників з віддалених населених пунктів до опорних шкіл. 

Обсяги витрат на придбання автобусів можуть змінюватись у залежності 

від вартості транспортних одиниць на час їх закупівель. Фінансування заходів 

Програми буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів 

сільських та селищних рад, інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. При формуванні та уточненні районного бюджету на 2015 рік 

обсяг фінансування заходів Програми визначається виходячи з реальних 

можливостей бюджету. Координатором роботи щодо виконання заходів 

Програми та головним розпорядником коштів, що передбачаються на 

реалізацію вищезазначених заходів, є відділ освіти районної державної 

адміністрації. 

Планові видатки на утримання та експлуатацію автобусів, закріплених за 

навчальними закладами району на 2015 рік, становлять 1278,2 тис. грн. Планові 

видатки на оплату послуг перевізників, які здійснюватимуть перевезення учнів 

та педагогічних працівників на  2015 рік становлять 91,5 тис. грн. 

Загальноосвітні заклади району забезпечені педагогічними працівниками. В 

районі працює  414  педагогів, з яких вищу категорію мають 147, першу – 85, другу  

— 45, звання «Вчитель-методист» — 22, «Старший учитель»  —  56, «Відмінник 

освіти» — 14. 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти та на виконання 

Указу Президента України від 18.12.07р. №1228/2007 «Про додаткові 

невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб 

з обмеженими фізичними можливостями» та Указу Президента України від 1 

червня 2005 року № 900 «Про першочергові заходи щодо створення 

сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 



можливостями» загальноосвітні навчальні заклади облаштовані пандусами. 

Пандуси мають 16 навчальних закладів, інші мають вільний доступ. 

 

Позашкільна освіта. 

Пріоритетним у позашкільній освіті та вихованні є створення такої 

системи виховної роботи, що дає можливість забезпечити всебічний та 

гармонійний розвиток особистості. Значне місце займає робота щодо 

організації змістовного дозвілля дітей в позаурочний час, створення належних 

умов для розвитку здібностей та обдарувань школярів, задоволення їх інтересів, 

духовних запитів та потреб у подальшому професійному становленні. Це 

питання вирішує школа в тісному взаємозв‘язку з позашкільними закладами, 

культурно-просвітницькими установами та громадськими організаціями 

району. На даний час на території району діє два позашкільних заклади: 

районна станція юних туристів та районна станція юних натуралістів. У 2013-

2014 навчальному році від райСЮТур на базі 20 шкіл діяло 18 гуртків 

«Пішохідного туризму», 16 гуртків «Юних туристів-краєзнавців», 12 гуртків 

«Зірниця», 4 гуртка «Джура», де навчалися 750 учнів. А в 2014 - 2015 

навчальному році працюють 19 гуртків "Пішохідного туризму", 13 гуртків 

"Юний турист-краєзнавець", 1 гурток "Юний турист", 11 гуртків "Зірниця"та 6 

гуртків козацько-лицарського виховання "Джура" і охоплюють навчанням 750 

вихованців. 

У райСЮН працює 51 гурток на базі 20 навчальних закладів, якими 

охоплено750 учнів. 

Вихованці позашкільних закладів щорічно беруть участь у районних, 

обласних та Всеукраїнських змаганнях, виставках, конкурсах, олімпіадах, 

зльотах, де виборюють призові місця. 

Щорічно проводиться районна туристсько-краєзнавча Спартакіада 

школярів Миргородщини.  Програма XV Спартакіади включала 6 районних та 4 

окружних змагань, районний конкурс звітів Всеукраїнської експедиції «Моя 

Батьківщина – Україна» та історико-географічну експедицію «Історія міст і сіл 

України». У змаганнях взяли участь 22 команди старшої вікової групи, 21 

команда середньої вікової групи та 13 пошукових загонів школярів 

Миргородського району. Протягом двох семестрів 2013-2014 н.р. в туристсько-

краєзнавчих масових заходах взяли участь 1104 гуртківців Миргородської 

районної станції юних туристів та школярів Миргородщини. 

Є досягненняй на обласному рівні: 

- лауреати 2-го етапу Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – 

Україна» (керівник пошукового загону Скляр І.Л.); 

- переможці та лауреати обласного конкурсу творчих робіт «Я відкриваю 

світ собі щодня» (керівники: Омельяненко В.М., Якименко Т.В., Карбан А.В., 

Красюк Л.М.); 

- ІІ місце в І етапі Чемпіонату України зі спортивних туристських походів 

серед учнівської та студентської молоді (керівник групи Омельяненко В.М.); 

- лауреати 2-го етапу Всеукраїнської історико-географічної експедиції 

"Історія міст і сіл України" (керівник пошукового загону Якименко Т.В.); 



- фотоконкурс "Кращий шкільний музей": на обласному рівні - І місце, по 

Україні - ІІІ місце (керівник Карбан А.В.); 

- ІІІ місце в ІІ-му етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") (керівники: Карбан А.В. та Луценко В.В.). 

- переможці обласного конкурсу на кращий методичний матеріал 

туристсько-краєзнавчої тематики: (Кулинич С.О. - культорганізатор 

райСЮТур). 

 

Первинна медико-санітарна допомога. 

 

            Медичне обслуговування району забезпечують: 

  - 14  амбулаторій загальної практики сімейної медицини, в т.ч.  12 – сільських; 

  - 2 - міських; 

  - 29  фельдшерсько-акушерських пунктів ; 

  - 1 медичний пункт. 

    Амбулаторна служба надає допомогу потужністю – 870 відвідувань за зміну, 

кількість ліжок  денного стаціонару по району  – 72.  

Всього населення охопленого лікарями загальної практики сімейної 

медицини 59922 чол. (83,7%) проти 56107 (77,6%) в 2014 році.  

      Згідно наказу МОЗ №585 від 21.08.2014 р штатним розписом затверджено: 

    -     ставок лікарів всого-77,25, з них зайнято 60,75 ставок (фізичних осіб – 

52), укомплектованість складає  60%; 

 З них: 

    -   47,75 ставок лікарів ЗПСМ, з яких зайнято 37,25, фізичних осіб – 32 (14 -      

місто, 18 – село ); укомплектованість – 67%,  

7 лікарів  ЗПСМ перебуває у декретній відпустці; 

     -  8, 5 ставок лікарів педіатрів дільничних, з яких зайнято – 7,75 ставок (6 

фізичних осіб); 

     -  2,0 ставки лікарів терапевтів дільничних, зайнятих ставок – 2,0 (фізичних 

осіб – 2). 

      Кількість населення, яку обслуговує один сімейний лікар 2230 чол. 

В районі 3 фельдшерсько-акушерських пункти, в яких жодна посада середнього 

медичного персоналу не зайнята основним працівником (ФАПи  с. Мареничі, с. 

Марченки, с. Мальці) та 2 амбулаторії ЗПСМ (АЗПСМ           с. Клюшниківка та 

с. Попівка) не укомплектовані сімейним лікарем. 

     Своєчасність охоплення дітей першого року життя первинним вакцинальним 

комплексом станом на 01.01.2016р. складає 26,7% від річного плану проти 

13,0% в 2014р. 

         Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення складає 64,3% 

проти 65,8% в 2014р. 

       По КЗ «Миргородський ЦПМСД» загальна захворюваність на 10 тис. 

населення зменшилась і складає – 12688,7 проти 12867,3; також знизилась 

первинна захворюваність – 2057,6 проти  2451,9 в 2014р. 

Стаціонарів вдома всього  4894 проти 5151 за 2014р., по місту – 2697 проти 

2817, по селу – 2197 проти 2334. 

 Педіатрами виконано всього 349 стаціонарів вдома проти 464 в 2014р. 



         Денних стаціонарів виконано більше – 3780 ліжко-днів проти 3602 в 

2014р. 

             Кошторисом на  2015 рік затверджено 16 190,9 тис грн. в т.ч 

 - 14 180,6 тис грн.- медична субвенція;  

 - 2 010,3 тис грн.-кошти місцевих бюджетів. 

    За кошти місцевих бюджетів зроблений капремонт ліфтів по Гоголя 149а, 

закуплені та встановлені вікна на І та ІV поверхах будівлі АЗПСМ м.Миргород, 

придбані система «Телекард» для АЗПСМ с.В.Сорочинці та створеної в 2015 

році АЗПСМ мікрорайону «Промисловий» м. Миргород. Також за кошти 

місцевих бюджетів закуплений комп‘ютерний комплекс до цифрового 

флюорографу, який КЗ «Миргородський ЦПМСД» отримав як благодійну 

допомогу. На відкриття АЗПСМ «Промисловий»  з місцевих бюджетів виділено 

30,0 тис грн. на оплату праці. 

Профінансовано  за 2015 рік видатків на суму - 16 075,5 тис.грн 

  В т.ч. 

- на оплату праці та нарахування на оплату праці-11 545,2 тис.грн; 

- на оплату комунальних послуг-1 479,9 тис.грн; 

- на оплату послуг (крім комунальних) -441,6 тис грн; 

- на медикаменти та вироби медичного призначення-367,0 тис грн: 

                     з них на 84,4 тис грн.-на закупівлю туберкуліну; 

                                    10,2 тис грн. на вакцину проти грипу; 

                                     132,6 тис грн. на рентгенплвку та реактиви. 

     В 2015 році по пільговим рецептам отримали  медикаменти1534 особи  на 

суму 303,1 тис грн.  

 

Вторинна медицина. 

 

Станом на 01.01.2016р. кількість стаціонарних ліжок Миргородської 

ЦРЛ-370. Всього по лікарні:14 стаціонарних відділень,наявні поліклінічне 

відділення для дорослих, в складі якого функціонує жіноча консультація та 

денний стаціонар на 33 ліжка,поліклінічне  відділення для дітей,стоматологічна 

поліклініка, приймальне відділення , травматологічний пункт. 

Всього в Миргородській ЦРЛ працює 121 лікар, в тому числі 10 в селі, 

328 середніх медичних працівники. Укомплектованість штатних посад лікарів 

фізичними особами в ЦРЛ складає-78,5%. Залишається не зайнятими 13 

лікарських посад. Прибуло в 2015 році  4 лікарі,  вибуло 9 лікарів. 

Атестовано на кваліфікаційну категорію всього 88 лікарів , 263 чоловік 

середнього медичного персоналу. 

На 2015 рік на фінансування Миргородської ЦРЛ з районного бюджету 

виділено видатки в сумі 42,039110,96грн., в порівнянянні з 2014 роком 

32,871600,00 грн. 

На утримання стаціонару використано 32454193,66 грн., на утримання 

поліклінічних відділень 9584917,30 грн. 

Із загальної суми асигнувань використані на оплату праці кошти в сумі 

24881772,03 грн. або 59,2%, на медикаменти 776877,00 грн. або 18,5 %, на 

продукти харчування 452000,00 грн. або 1%, на комунальні послуги та 



енергоносії 5181429,38грн. або 12,3%, на  соціальне забезпечення  (пільгові 

пенсії та медикаменти) – 479581,32грн. або 1,1 %. 

Всього заплановано на придбання медикаментів на 2015 рік 776877,00 

грн., стільки ж і профінансовано з місцевих бюджетів. Фактично використано 

медикаментів для лікування хворих на суму 630955,83 грн. Заборгованість 

закладів охорони здоров‘я аптечній мережі станом на 01.01.2016 відсутня. 

Забезпечено пільговими ліками 930 осіб, пільговим зубопротезуванням 36 

осіб. 

Залучено позабюджетних коштів за 2015 рік – 2338266,9грн., в тому числі 

медичні послуги 1320686,12грн., надходження від господарської діяльності 

107045,19грн., плата за оренду майна 103963,23грн., гранти та дарунки 

729466,00грн., на виконання окремих доручень 2326,00грн. 

Аналіз стану здоров'я населення Миргородського району, свідчить про 

незадовільну медико-демографічну ситуацію в районі: низька народжуваність 

5,0 на 1000 населення, в порівнянні з аналогічним періодом  минулого року-8,2, 

смертність знаходиться  на тому ж рівні, що і в 2014 році, і складає – 18,4 на 

1000 населення, природний приріст йде з від'ємним показником мінус 13,3(2014 

р- 10.7). 

За  2015р., випадки дитячої смертності по Миргородському району-2,3 

(один випадок) на 1000 народжених живими, в порівнянні з аналогічним 

періодом 2014року-3,3. Смертність населення в працездатному віці – 4,88 на 

1000 населення, проти 4,7 в минулому, природний приріст йде з від'ємним 

показником мінус 13,3 ( 2014р.-10,7). 

Кількість пологів в за 2015 рік - 360, проти 590 в минулому році. 

За 2015р. показник виходу на інвалідність працездатного населення в 

порівнянні з  2014р. залишився на тому ж рівні, і складає 59,8 

Рівень первинної інвалідності дитячого населння знизилась і складає 22,7 

на 10тис.дитячого населення (2014р – 29,9). 

Хворобливість всього населення по району зменшилась  і становить 

15271,8  на 10 тис. населення , проти 15041,8 за  2014 рік. Відмічається 

зменшення первинної захворюваності – 2910,9 на 10тис. населення    проти 

4272,7. 

Загальна смертність по району залишається на рівні минулого року, і 

складає  18% , померло 1317 чоловік  проти 1365 за аналогічний період 

минулого року. 

В структурі причин смертності: 

- І місце - хвороби органів кровообігу – 62,9% від усіх причин смертності 

проти 64,9% в минулому році. 

-  ІІ місце - новоутворення – 15,7 % проти 12,4%. 

-  ІІІ місце – нещасні випадки -6,2% проти 6,1%, за 2014р. 

Показник по захворюваності з тимчасовою втратою працездатності по 

Миргородському району за  2015 р  зменшився  і становить у випадках 29,4 

проти 34,6, на 100 працюючих в минулому році. 

 Стосовно виконання плану ліжкового фонду - в цілому виконання 

плану ліжко-днів по Миргородській ЦРЛ  становить 96,3 % проти 99,2%  за  

2014 року, середній ліжко-день становить 9,3.  Всього в стаціонарних 

відділеннях центральної районної лікарні пролікувалося  12386 осіб (за  2014 



рік - 12690). По відділенням Миргородської ЦРЛ високий ліжко-день в 

урологічному відділенні 13,5, в терапевтичному відділенні – 11,1, 

травматологічне-10,1,офтальмологічне-7.7, кардіологічне-8,3. Всі інші 

відділення не виконали план ліжко-днів по Миргородській ЦРЛ. 

Загальна кількість оперативних втручань по Миргородській ЦРЛ за  2015 

р становить 3370, загальна хірургічна активність – 37,7%: 

 

Розвиток культури і духовності. 
 

Відділ культури і архіву Миргородської районної державної 

адміністрації, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної 

спадщини, сприяє вільному розвитку культурно - мистецьких процесів, бере 

участь у розробленні та виконанні регіональних програм. 

На виконання законів України «Про державний бюджет України на 2015 

рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо реформування міжбюджетних відносин», 

Бюджетного Кодексу України, розпорядження  голови Миргородської 

райдержадміністрації  №243 від 31 грудня 2014р. «Про функціонування 

закладів культури і дошкільної освіти Миргородського району у 2015році», 

рішення тридцять шостої сесії шостого скликання Миргородської районної 

ради від 23 січня 2015 року «Про функціонування закладів культури та 

дошкільних навчальних закладів району в 2015 році та використання об‘єктів 

комунальної власності сіл, селищ району районною радою на умовах оренди» у 

січні 2015 року працівників сільських закладів культури було переведено до 

відділу культури і архіву райдержадміністрації. У зв‘язку з цим на умовах 

оренди відділ прийняв приміщення сільських будинків культури, клубів та 

бібліотек. 

У відповідності до законодавства в районі функціонує необхідний 

комплекс закладів культури: 74 установи районного підпорядкування (29 

бібліотек, 41 клубний заклад, 2 музеї, 2 дитячі музичні школи). Культурно – 

освітню діяльність забезпечує 143 спеціалісти. 

Протягом 2015 року робота відділу культури і архіву 

райдержадміністрації була спрямована на піднесення національного духу, 

патріотичне виховання миргородців, об'єднання людей у любові до рідної 

держави і національної культури. 

Щоб мати змогу ефективно сприяти розвиткові різних жанрів мистецтва, 

підвищенню рівня патріотизму, покращенню обслуговування населення у 

звітному періоді за бюджетні кошти поліпшено матеріально - технічну базу 

закладів культури. 

Керівники кількох районних закладів культури пройшли навчання з 

питань охорони праці. 

Суттєво, що в районі діяла Програма по  проведенню першочергових 

заходів  щодо збагачення та розвитку культури і духовності Миргородщини на 

2014 – 2015 роки, якою передбачено проведення загальнорайонних масових 

заходів, покращення матеріально - технічної бази. Дана програма пролонгована 

і розроблена на 2016 – 2020 роки. 



За  звітний період проведено загальнорайонні масові заходи: мітинг до 

річниці виведення військ з Афганістану, святковий концерт до Міжнародного 

жіночого дня, мітинги до Дня Чорнобильської трагедії, до Дня скорботи, свято 

присвячене Дню медичного працівника, святкові концерти до Дня Конституції 

України, Дня Молоді, урочистості до Дня Державного Прапора України, Дня 

Незалежності України, участь в обласному конкурсі "Осіннє золото", вечір – 

вшанування, приурочений річниці визволення Миргородщини, урочистості та 

святкові концерти до Дня захисника України, Дня соціального працівника, Дня 

місцевого самоврядування та Дня Збройних Сил України, новорічні ранки тощо 

Метою цих заходів є збереження та розвиток культури Миргородщини, 

забезпечення подальшого розвитку самодіяльної народної творчості, музично – 

вокального, хореографічного, театрального, образотворчого і декоративно – 

прикладного мистецтва; продовження практики проведення традиційних 

загально-районних масових заходів, свят народного мистецтва, оглядів – 

конкурсів та фестивалів за жанрами художньої самодіяльності, подальшої 

співпраці із місцевими видавництвами та налагодження контактів із новими, 

запровадження нових форм та методів роботи, підвищення рівня 

обслуговування населення, утвердження гуманістичних ідей. 

Провідну роль в процесі збереження національної культурної спадщини, 

народних традицій, звичаїв, ремесел відіграють клубні заклади Миргородщини. 

Протягом 2015 року в закладах культури клубного типу діяло 150 клубних 

формувань, в яких нараховується 1971 учасник. Із загальної кількості клубних 

формувань – 131- це колективи художньої самодіяльності, підсумком 

діяльності яких є  підтвердження звань «народний» - 8 колективів, а також 

присвоєння звань «народний» - 2 колективи, звання «зразковий» - 1 колектив. 

Усі бібліотеки району об‘єднані у централізовану бібліотечну систему, 

що налічує 29 публічних бібліотек, з них  27 знаходиться в сільській місцевості.  

Послугами бібліотечних закладів скористалося 17072 читачі, які для 

задоволення своїх потреб використовують фонд обсягом 389728 примірників 

книг.  

У Ромоданівській та Великосорочинській дитячих музичних школах 

навчається 157 учнів. 

Викладачі музичних шкіл щороку докладають зусилля у вихованні 

різнобічно освіченої, прогресивно - мислячої особистості, піднесення престижу 

естетично - мистецької освіти. 

Школи надають мистецьку освіту за напрямками: гра на музичних 

інструментах, академічний, естрадний, народний спів, образотворче мистецтво, 

хореографія.  

Плата за навчання у школах в 2015 році не збільшувалась. 

Учні дитячих музичних шкіл району, учасники клубних формувань, 

читачі публічних бібліотек є переможцями районних, обласних, всеукраїнських 

та міжнародних конкурсів та фестивалів. 

З метою розвитку туризму в 2015 році реалізовувався комплекс заходів, 

спрямованих на активізацію розвитку туризму в районі. 

Район області є перспективним для розвитку різних типів туризму: 

оздоровчий, кваліфікований, з активним способом пересування, культурно-

пізнавальний та культурно-етнографічний, релігійний, паломницький. 



Сьогодні для гостей  пропонуються туристичні об‘єкти: родинний парк 

Муравйових - Апостолів в с. Хомутець, батьківщина Капністів в с. Велика 

Обухівка, славнозвісний кінний завод в с. Дібрівка, неповторні природні 

ландшафти річки Псла, Остапівське водосховище та інші.  

Перспективним є культурно - пізнавальний туризм. Це етнографічні 

маршрути Миргород – Попівка – Велика Грем‘яча – Хомутець – Білики – 

Великі Сорочинці з використанням народних промислів та ремесел (глина-

кераміка, гребішечники, вишивка, лоза, різьба по дереву). 

Діє маршрут зеленого туризму, який пролягає через районний складовий 

кластеру Полтава – Миргород – Сорочинці.  

До послуг  гостей приватна туристично - готельний комплекс «Хутір 

Гоголя» (с. Великі Сорочинці, вул. Легейди, 9), комплекс «Зелений туризм» (с. 

Довгалівка, вул. Садикова,  17). 

Жителі та гості району також можуть відвідати: 

- Великосорочинський літературно – меморіальний музей 

М.В.Гоголя, який знаходиться за адресою: с. Великі Сорочинці; 

- Миргородський районний історико - краєзнавчий музей, який 

знаходиться за адресою: с. Великі Сорочинці; 

- філію Миргородського районного історико – краєзнавчого музею, 

яка знаходиться за адресою: с. Велика Обухівка; 

- Спасо - Преображенську церкву, яка знаходиться за адресою: с. 

Великі Сорочинці. 

З метою популяризації вищезазначених закладів, інфраструктури 

Миргородщини постійно проводиться ряд заходів. 

Наприклад, 15 травня 2015 року відбувся День відкритих дверей у 

Великосорочинському літературно – меморіальному музеї М.В.Гоголя та 

Миргородському районному історико – краєзнавчому музеї «МУЗЕЙНИЙ 

ПРОСТІР – ЦЕ ПРОСТІР ДЛЯ ДУШІ!», приурочений Міжнародному дню 

музеїв. 

Музеями комунальної форми власності у період проведення 

Національного сорочинського ярмарку ярмаркуючим були запропоновані 

пішохідні екскурсії по селі Великі Сорочинці та його визначним місцям. 

За 2015 рік районні музеї відвідало 12219 осіб, проведено 199 екскурсій. 

Рішенням сорок третьої сесії шостого скликання Миргородської районної 

ради від 23 вересня 2015 року затверджено Програму розвитку туризму 

«Миргородщина туристична» на 2015 – 2017 роки. 

Керуючись вимогами Земельного кодексу України, Законів України «Про 

охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини» відділ 

постійно здійснює контроль щодо недопущення самовільних археологічних 

розкопок, пошукових робіт на території району та забезпечує заходи щодо 

охорони культурної спадщини. 

Відділом забезпечено взяття на попередній обік щойно виявлених та 

новоспоруджених об‘єктів культурної спадщини. Постійно здійснюється 

моніторинг пам‘яток та об‘єктів культурної спадщини з метою виявлення їх 

стану збереження. 

Протягом 2015 року виявлено 3 об‘єкти.  



На даний час ведеться робота по виготовленню облікових карток об‘єктів 

культурної спадщини, паспортів, складання актів технічного стану, 

заключенню охоронних договорів.  

За 2015 рік заповнено 8 паспортів на об'єкти та пам'ятки культурної 

спадщини. На ці об'єкти складено облікову картку, акт технічного стану. 

Повний пакет документів разом із охоронними договорами надіслано до 

балансоутримувачів (власників) об'єктів (пам'яток). 

На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал - соціалістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» на території району», розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 23.10.2015 № 522 «Про виконання 

Закону України  «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» на території області», на виконання відповідного розпорядження 

голови райдержадміністрації та з метою встановлення історичної та соціальної 

справедливості, сприяння засудженню комуністичної ідеології, як 

людиноненависницької аналогічно до світового засудження ідеології нацизму 

та будь-яких дискримінації за національною чи соціальною ознакою 

працівниками закладів культури району постійно проводяться відповідні 

заходи. 

Робота щодо діяльності закладів культури району висвітлюється в 

засобах масової інформації, WEВ - сторінці районної державної адміністрації, 

публічних сторінках та блогах в соціальних мережах. 

 

Центр надання адміністративних послуг. 

 

Розширюється діяльність Центру надання адмінпослуг. Центр надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації (далі – Центр) утворено 

розпорядженням голови райдержадміністрації «Про утворення центру надання 

адміністративних послуг» від 19.04.2013 № 101 на виконання вимог Закону 

України «Про адміністративні послуги», як постійно діючий робочий орган, що 

забезпечує надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам 

через адміністратора шляхом взаємодії з суб‘єктами надання адміністративних 

послуг. 

Основними завданнями його створення та функціонування є побудова 

ефективної системи надання адміністративних послуг виконавчими органами 

району, підвищення якості надання адміністративних послуг через аналіз даних 

моніторингу їх надання та рівня задоволеності одержувачів. 

Нормативно – правові акти, що регулюють діяльність центру надання 

адміністративних послуг на районному рівні приведені у відповідність до 

чинного законодавства. 

Центр розташований у будівлі районної ради, на першому поверсі, 

загальна площа становить 62,0 м
2
. 

Свою діяльність центр надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації розпочав з 18.12.2013. 



Прийом відвідувачів центру здійснюється згідно затвердженого графіку, 

шість днів на тиждень та сім годин на день для всіх адміністративних послуг, 

які надаються через центр без перерви на обід. З урахуванням вимог 

законодавства та з метою доступності послуг центру два дні на тиждень, у 

вівторок та четвер, його роботу подовжено до двадцятої години. 

Основні принципи роботи Центру: орієнтація на суб‘єкта звернення; 

відкритість, прозорість та зрозумілість процедур; запобігання корупційних дій, 

ліквідація посередницьких послуг; забезпечення вільного доступу суб'єктів 

звернення до інформації про стан розгляду звернень; оперативність у вирішенні 

питань; забезпечення рівності прав всіх суб'єктів звернення. 

Відповідно до Регламенту Центру функції керівництва та 

відповідальності за організацію діяльності центру делеговані відділу з питань 

надання адміністративних послуг райдержадміністрації. 

З метою запобігання черг, у центрі, розпорядженням голови 

райдержадміністрації «Про упорядкування структури підрозділів 

райдержадміністрації» від 03.03.2015 № 39 збільшено чисельність 

адміністраторів на одну штатну одиницю. Станом на 01.01.2016 року штатна 

чисельність відділу складає – 4 адміністратори та начальник відділу. 

Перелік адміністративних послуг регламентується розпорядженням 

голови райдержадміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних 

послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг 

Миргородської районної державної адміністрації» від 26.11.2014 № 215, 

зареєстрованого в міськрайонному управлінні юстиції 02.12.2014 за № 11/200. 

Загальна кількість послуг, що надаються через центр – 55 адміністративних 

послуг. 

Центр адмініструє послуги, що надаються структурними підрозділами 

райдержадміністрації (управлінням праці та соціального захисту населення та 

сектором містобудування та архітектури), Державною міграційною службою 

України в Полтавській області (з питань оформлення паспорта громадянина 

України, реєстрації місця проживання/зняття з реєстрації місця проживання), 

Реєстраційною службою Миргородського міськрайонного управління юстиції (з 

питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 

реєстрації прав на нерухоме майно), Управлінням Держгеокадастру у 

Миргородському районні (щодо відомостей з Державного земельного кадастру 

та довідок (витягів) про земельну ділянку), а також адмінпослуги 

Держсанепідслужби, державної служби України з надзвичайних ситуацій, 

відділенням ДАІ. 

На кожну адміністративну послугу розроблені та затверджені 

інформаційні та технологічні картки. 

З метою покращення якості надання адміністративних послуг 

проводиться щоквартальний моніторинг діяльності центру надання 

адміністративних послуг. 

За підсумками роботи центру у 2015 року зареєстровано 10499 

безпосередніх звернень з питань надання адміністративних послуг та 167 – за 

отриманням консультацій. У 2014 році зареєстровано 369 звернень, з них 51 з 

надання документів дозвільного характеру. 



Через адміністраторів центру надано 10102 адміністративні послуги, з 

них: Управління Держгеокадастру – 6963 адмінпослуги (витяг з ДЗК – 4310, 

реєстрація земельної ділянки – 1360, витяг з технічної документації про НГО – 

564, довідка 6-зем – 468, інше – 261), з питань Державної міграційної служби – 

2823 адмінпослуги (930 – реєстрація місця проживання, 721 – зняття з 

реєстрації місця проживання, 581 – вклеювання фотокартки, 482 – оформлення 

і видача паспорта громадянина України, 107 – довідка про реєстрацію місця 

проживання, інше – 2), структурними підрозділами райдержадміністрації – 157 

послуг (з питань містобудування та архітектури – 86, встановлення статусу 

батьків та дитини з багатодітної сім‘ї – 71), Реєстраційної служби – 152 

адмінпослуги та зареєстровано 7 декларацій з питань пожежної безпеки. 

Відмов у наданні адміністративних послуг – 384. Більшість підстав для 

відмови – подання неповного пакета документів. 

З набранням чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 

(дерегуляція)» в частині надання адміністративних послуг у сфері реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців з жовтня 2015 року з 04.10.2015 адміністратори центру 

надання адміністративних послуг райдержадміністрації (далі – ЦНАП) 

здійснюють прийом заяв, сканування документів і їх введення у відповідні 

державні реєстри. 

Працівниками центру надання адміністративних послуг постійно 

проводиться робота щодо покращення якості надання адміністративних послуг. 

Прийом звернень, видача результатів та надання консультацій з питань 

адміністративних послуг проводиться в приміщенні центру. Консультації 

суб‘єктам звернення надаються у ході особистого спілкування з 

адміністраторами, а також за допомогою засобів телефонного зв‘язку. 

На веб–сторінці Миргородської райдержадміністрації створено веб-

закладку «Адміністративні послуги», де розміщена інформація про діяльність 

центру надання адміністративних послуг. Встановлений інформаційний 

термінал. 

Підвищення кваліфікації адміністраторів проводилося під час навчальних 

заходів, проведених відповідними установами за наступними тематичними 

спрямуваннями: ознайомлення зі специфікою надання адміністративних послуг 

в окремих галузях та розвиток соціально-психологічних компетенцій 

персоналу. 

На даний час в роботі центру є ряд проблемних питань: 

1. Недостатність фінансового забезпечення для оперативного вирішення 

поточних питань функціонування центру. 

2. Відсутність централізованого програмного забезпечення для реєстрації 

заяв та контролю за їх розглядом. 

 

Фінансовий стан. 

 

Мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів в 2015 році приділялась 

особлива увага. Продовжують зростати надходження податків і зборів  до 



бюджетів усіх рівнів (без врахування  трансфертів  з Державного бюджету), які 

за  2015 рік склали  89 288,9  тис. грн.  

За 2015 рік дохідна частина зведеного бюджету Миргородського району( 

без врахування трансфертів з Державного бюджету)  по загальному фонду 

виконана на 153,9 %, при планових показниках  58 005,9  тис. грн., фактичне 

виконання становить   89 288,9 тис. грн.  Базова дотація з Державного бюджету   

за 2015 рік надійшла в сумі 3 222,2 тис.грн., що становить 100,0 %  від 

запланованих показників. Інші додаткові дотації надійшли  стовідсотково і 

становлять  1 522,4 тис. грн. Стабілізаційна дотація надійшла в сумі 2 211 ,4 

тис. грн.., що становить 100% до запланованих показників.  

Субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам по пільгах та 

субсидіях, дитячих виплатах профінансовані на   99,9 %. 

Вагомими бюджетоутворюючими податками  зведеного бюджету  є  

податок з доходів фізичних осіб, земельний податок та орендна плата за землю. 

Фактичні надходження податку з доходів фізичних осіб, питома вага  яких в 

загальному фонді  зведеного бюджету становить 58,5 %, склали   52 204,5 тис. 

грн. Порівняно з відповідним періодом  минулого року надходження податку  

збільшилися на  23 697,6  тис. грн.. 

Земельного податку та орендної плати за землю надійшло   20 774,2 тис. 

грн., питома вага  в загальному фонді  якого  становить  23,3 %. Порівняно з 

відповідним періодом минулого року надходження податку збільшилися  на 

4 032,1  тис. грн..   

В  поточному році склалася складна ситуація щодо наповнення доходної 

частини деяких місцевих бюджетів. За 2015 рік   невиконання дохідної частини  

становить по Петрівцівській сільській раді при плані 435,6 тис. грн.. , фактичне 

виконання становить  433,4 тис. грн.., або  99,5 % виконання.   

Надходження  доходів до спеціального фонду  зведеного бюджету 

складають  13 682,4 тис. грн.. По власних надходженнях за 2015 рік надійшли 

кошти в сумі  10 899,0 тис. грн..  

Виконання видаткової частини бюджету  району за 2015 рік по загальному 

фонду становить 216 169,7 тис. грн. при уточненому плані 220 426,3 тис.грн., 

бюджетні асигнування освоєно на 98,1%. 

    Асигнування на утримання закладів та установ, а також проведення 

заходів у галузі освіти використані  в сумі 52 406,0 тис.грн. та становить 24,2% 

до загального обсягу видатків, охорони здоров‘я – 59 268,8 тис.грн. (27,4%), 

соціального захисту – 65 495,3 тис.грн. (30,3 %), культури – 8 491,5 тис.грн.  

(4,0 %), фізичної культури і спорту – 453,1тис.грн. (0,2%). В першу чергу 

проводилося фінансування на оплату праці працівників бюджетних установ, 

харчування, медикаменти та інші захищені статті бюджету. 

Кредиторська   заборгованість  за загальним фондом станом на 01.01.2016 

по зведеному  бюджету відсутня. 
 

       Голова 

    районної державної                                                  Ю.Коваленко 

         адміністрації 


