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ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ 

 

 Протягом 2019 року робота Миргородської районної державної 

адміністрації була організована дотримуючись принципів гласності, 

відкритості, прозорості, публічності, доступності інформації про її діяльність 

та посадових осіб. 

 Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює 

виконавчу владу на території району та реалізує повноваження, делеговані їй 

районною радою, серед яких найважливішими є виконання програми 

соціально-економічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального захисту 

населення, охорони здоров’я, освіти, культури та туризму, спорту та інших, 

передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

 Діяльність районної державної адміністрації висвітлюється через 

офіційний веб – сайт, газету «Прапор перемоги». Суспільно важливі 

матеріали оприлюднюються на офіційній сторінці у мережі фейсбук, та ІЦ 

«Миргородщина». 

 

 

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

 

Робота зі зверненнями громадян в районі проводиться відповідно до 

Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 

07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування». Створено належні 

умови прийому громадян, забезпечується своєчасний та якісний розгляд їхніх 

пропозицій, заяв, скарг, оперативно вирішуються порушені в них питання. 

Протягом 2019 року до райдержадміністрації надійшло 1084 звернення, 

що на 26 звернень менше порівняно з 2018 роком (1110). 

Письмових звернень надійшло – 947 (за 2018 рік – 921), електронних 

звернень – 1 (за 2018 рік – 0). Колективних заяв і скарг отримано – 16 (за 

2018 рік – 12), повторних – 10 (за 2018 рік – 10). За звітний період 

спостерігається тенденція збільшення  колективних звернень.  

З усіх звернень, що надійшли до райдержадміністрації в 2019 році, 99,9 

% становлять заяви, 0,1 % – скарги. 

Заявниками було порушено 1100 питань (за 2018 рік – 1116). 

Дані аналізу питань, порушених у зверненнях громадян за 2019 рік 

свідчать, що найбільшу частку з них складають питання соціального захисту 

– 915 (за 2018 рік – 866), охорони здоров’я – 45 (за 2018 рік – 44), аграрної 

політики і земельних відносин – 33 (за 2018 рік – 30), транспорту і зв'язку – 
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27 (за 2018 рік – 29), комунального господарства – 21 (за 2018 рік – 33), 

освіти – 10 (за 2018 рік – 17). 

У 2019 році керівництвом райдержадміністрації проведено 119 

особистих та 63 виїзних прийомів громадян. На прийомах побувало 137 

заявників (за 2018 рік – 189). Зокрема у голови райдержадміністрації 

проведено 23 особистих прийомів громадян, звернулось 29 осіб (за 2018 рік – 

22), виїзних прийомів – 17,  звернулось  6  осіб  (за  2018  рік – 13). У  

заступників  голови  та  керівника апарату райдержадміністрації проведено 

96 особистих прийомів, звернулось – 68 осіб (за 2018 рік – 93), виїзних 

прийомів – 46, звернулось – 34 особи (за 2018 рік – 61). Всі звернення 

зареєстровано та відпрацьовано. 

  

 
 

 

Підвищення ефективності розгляду звернень жителів району та 

забезпечення вимог законодавства зі зверненнями громадян залишається 

важливим завданням районної державної адміністрації. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВІ ПИТАННЯ 

 

З метою вирішення найважливіших питань життєдіяльності району за 

звітний період проведено 12 засідань колегії, за результатами яких прийняті 

відповідні рішення.  

У районній державній адміністрації у 2019 році згідно зі штатним 

розписом 75 посад, з них 68 посад державної служби та 7 посад недержавної 

служби. На посадах державної служби працювали 64 особи, на посадах 

недержавної служби – 7 осіб. 

За 2019 рік було оголошено конкурси на зайняття 6 вакантних посад 

державних службовців. За результатами конкурсного відбору призначено 4 

особи.  

Одним із пріоритетних напрямків роботи з персоналом є забезпечення 

кваліфікованими працівниками. 

У 2019 році 2 працівники райдержадміністрації закінчили навчання у 

Харківському регіональному інституті державного управління при 
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Президентові України та отримали диплом магістра за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування». 

 Протягом звітного періоду за програмами короткотермінового 

семінару, постійно діючого семінару та професійної програми підвищили 

кваліфікацію 7 державних службовців у Полтавському обласному центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій.  

 

 

БЮДЖЕТНА СФЕРА 

 

 Протягом 2019 року бюджетна 

робота в районі здійснювалася прозоро, 

в першу чергу була направлена на  

забезпечення належного рівня  

соціальних стандартів життя населення 

району, безперебійного функціонування 

мережі соціально-культурної сфери. 

 Зведений бюджет Миргородського 

району за 2019 рік по доходах загального фонду (без урахування трансфертів 

з Державного бюджету) при плані 177 619,1 тис. грн. виконаний в сумі 206 

107,1 тис. грн., що становить 116,0 % виконання , зростання до 2018 року на 

22 770,0 тис. грн. 

 Найбільші надходження до зведеного бюджету становлять: 

 по податку на доходи фізичних осіб в сумі 88810,4 тис. грн., при плані 

85283,9 тис. грн., або 104,1 % виконання , що на 15344,8 тис. грн. більше 

проти надходжень минулого року і становить 43,1 % надходжень від 

загальної суми надходжень ( без врахування міжбюджетних трансфертів); 

 по земельному податку та орендній платі за землю в сумі 64868,9 тис. 

грн., при плані 48209,1 тис. грн., або 134,6 % виконання, що на 8248,1 тис. 

грн. більше проти надходжень минулого року і становить 31,5 % надходжень 

від загальної суми надходжень ( без врахування міжбюджетних трансфертів); 

 по єдиному податку в сумі 27373,5 тис. грн, при планових показниках 

23259,8 тис. грн, або 117,7 % виконання, що більше на 558,5 тис. грн. ніж за 

2018 рік і становить 13,3 % надходжень від загальної суми  надходжень ( без 

врахування міжбюджетних трансфертів); 

 по рентній платі за користування надрами надходження становить в 

сумі 20544,5 тис. грн. і становить 10,0 % надходжень від загальної суми 

надходжень (без врахування міжбюджетних трансфертів). 

Дохідна частина зведеного 

бюджету по загальному 

фонду виконана на 116%. 

Зростання до 2018 року на 

22,7 тис. грн. 



 

5 
 

 В структурі фактичних надходжень зведеного бюджету за 2019 рік 

основу складають наступні джерела: 

 податок на доходи з фізичних осіб -43,1 % 

 земельний податок та орендна плата – 31,5 % 

 єдиний податок – 13,3 % 

 рентна плата за користування надрами- 10,0% 

 акцизний податок-1,3% 

 решта податків – 0,8 % 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доходи спеціального фонду зведеного бюджету району виконано (без 

урахування трансфертів) в сумі 10 231,5 тис. грн., що менше на 2 409,7 тис. 

грн. ніж за попередній рік. 

 В структурі фактичних надходжень (без врахування міжбюджетних 

трансфертів) спеціального фонду за 2019 рік основу складають наступні 

джерела: 

 

 власні надходження  бюджетних установ - 89,3 % ( фактичні 

надходження  9 141,6 тис. грн.) 

 кошти цільових фондів – 6,8 % ( фактичні надходження 695,8 тис. грн.) 

 решта податків – 3,9 % ( 394,1 тис. грн.)  

43,10% 

31,50% 

13,30% 

10,00% 1,30% 
0,80% 

Структура фактичних надходжень 
зведеного бюджету за 2019 рiк 
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оренда 
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 Надходження цільового фонду становлять 695,8 тис. грн.,в структурі 

яких : 

 Виконання видаткової частини бюджету району за 2019 рік по 

загальному фонду становить 

 339145,1 тис. грн., при уточненому 

 плані 359645,3 тис. грн., бюджетні 

 асигнування освоєно на 94,3 %. 

Асигнування загального фонду спрямовувались на: 

 органи місцевого самоврядування – 39509,4 тис. грн.,що становить 

11,6% до загального обсягу видатків;  

 освіти – 105528,2 тис грн., що становить 31,1 % до загального обсягу 

видатків; 

  охорони здоров’я – 41620,4 тис. грн. що становить 12,3%, до 

загального обсягу видатків; 

 соціального захисту – 86259,9 тис. грн. що становить 25,4 % до 

загального обсягу видатків; 

 культури – 15295,3 тис. грн., що становить – 4,5 % до загального обсягу 

видатків; 

 житлово-комунальне господарство – 6368,6 тис. грн., що становить 2,1 

% до загального обсягу видатків; 

 фізичної культури і спорту – 1033,6 тис. грн.,що становить 0,3 % до 

загального обсягу видатків; 

  економічна діяльність – 14620,1 тис. грн. що становить 4,3 % до 

загального обсягу видатків; 

89% 

6,80% 1,80% 

Структура фактичних надходжень 
спеціального фонду за 2019 рік 

Власні надходження 
бюджетних установ 

Кошти цільових фондів 

Решта податків 

Видаткова частина зведеного 

бюджету по загальному фонду 

виконана на 94,3 % 
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 інші видатки - -30701,4 тис. грн що становить 4,6 % до загального 

обсягу видатків. 

  

 

  В першу чергу проводилося фінансування на оплату праці працівників 

бюджетних установ, харчування, медикаменти, оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв. 

 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної 

сфери відсутня. 

 Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість відсутня 

АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС  

 

 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. 

 Виробництво валової продукції забезпечено сільськогосподарськими 

підприємствами району на рівні 343,3 млн. грн., що менше на 99,3 млн. грн. 

(29 %), ніж у відповідному періоді минулого року. 

 Протягом п’яти років поспіль, район має один з найбільших валовий 

збір зернових по області. У 2019 році валовий збір склав 294,0 тис. тонн. з 

урожайністю 69,4 ц/га.  

7,60% 

22,20% 
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2,90% 
1,50% 

0,20% 
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4,60% 

0 
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 Зернові культури обмолочено на площі 42,3 га, валовий збір склав 

294,0 тис. тонн з урожайністю 69,4 ц/га в тому числі: 

 ранні зернові обмолочено на площі 8231,2 га, валовий збір склав  

40,9 тис. тонн з урожайністю 49,8 ц/га;  

 кукурудза на зерно обмолочена на площі 34128,3 га валовий збір склав 

253,2 тис. тонн з урожайністю 74,2 ц/га; 

 озимий ріпак зібрано на площі 750,7 га з урожайністю 31,2 ц/га; 

 соняшник зібрано на площі 8012,5 га з урожайністю 31,8 ц/га; 

 сою обмолочено на площі 17687га з урожайністю 17,0 ц/га. 

 Цукровий буряк викопано на площі 1070,1 га з урожайністю 311,2 ц/га. 

 Картоплі з площі 410 га накопано 3940,4 тонн з урожайністю 96,1 ц/га 

та овочів з площі 52,3 га зібрано 1423 тонн з урожайністю 272,1 ц/га. 

 Під майбутній урожай 2020 року проведено посів озимого ріпаку на 

площі 884 га та посів озимих культур - 5672,8 га, в тому числі  

пшениці - 4007 га, озимого жита - 110 га та озимого ячменю - 516,5га. 

 За 12 місяців 2019 року сільгосппідприємствами району вироблено: 

 молока - 20,02 тис. тонн (на 403 тонни менше, ніж у 2018 році); 

 м’яса в живій вазі - 1310 тонн ( на 170,3 тонни менше, ніж у 2018 році); 

 яєць - 346,1 тис. штук (на 15,1 тис штук менше, ніж у 2018 році). 

 Орендарями району станом на 31.12.2019 року на 100,0 % виконані 

договірні зобов’язання перед орендодавцями-власниками земельних паїв.   

 Сума нарахованої орендної плати за 2019 рік склала 185,5 млн. грн. 

 

РИНОК ПРАЦІ 

 

 Серед основних пріоритетів діяльності райдержадміністрації – 

забезпечення права громадян на працю, гідну її оплату і соціальний захист. 

 Середньомісячна заробітна плата 1 працівника за січень - грудень 2019 

року становила 7282 грн., що становить 110,8 % до відповідного періоду 

минулого року. 
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Динаміка зростання рівня середньомісячної заробітної плати в районі 

за 2019 рік 

 

 

ОСВІТА  

 

Протягом 2019 року реформування 

освітньої галузі району було спрямоване 

на підвищення якості освітніх послуг, 

покращення умов перебування дітей у  

навчальних закладах, зміцнення та 

збереження матеріально- технічної бази. 

 На сьогодні освітній потенціал райо- 

ну представлений розгалуженою мережею 

закладів освіти, що забезпечує надання  

дитячому населенню якісної дошкільної,  

загальної середньої та позашкільної освіти. 
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 У звітному періоді галузь освіти за загальним фондом державного 

бюджету профінансована в сумі 467966 грн, при уточнених бюджетних 

призначеннях 469594 грн., бюджетні призначення освоєно на 99,6 %. 

 За загальним фондом місцевого бюджету галузь профінансована в сумі 

105858191 грн, при планових призначеннях 110477634 грн, бюджетні 

призначення освоєно на 95,8%. 

 Завдяки співпраці з органами місцевого самоврядування оновлено 

матеріально – технічну базу закладів освіти. 

Проведення капітальних та поточних ремонтів будівель, споруд та комунікацій 

(використано коштів тис. грн.) 

 2018 рік 2019 рік 

Державний бюджет  1390,7 

Районний бюджет 

 

1425,4 99,6 

Бюджети органів місцевого 

самоврядування 

3673,8 640,8 

Придбання товарів господарського призначення 

(використано коштів тис. грн.) 

 2018 рік 2019 рік 

Державний бюджет  1807,6 

Районний бюджет 

 

4379,8 715,4 

Бюджети органів місцевого 

самоврядування 

3089,3 3368,0 

 

 За рахунок субвенції державного місцевому бюджету проведено 

капітальні ремонти (заміна вікон та дверей) у Клюшниківському, 

Трудолюбівському, Кибинцівському, Петрівцівському, Гаркушинському, 

Попівському, Комишнянському, Хомутецькому, Зуївцівському закладах 

загальної середньої освіти, придбано обладнання для харчоблоків 4-х шкіл, 

оргтехніка та госптовари для опорних закладів, шкільні меблі згідно вимог 

Концепції "Нова українська школа". 

Заклади загальної середньої освіти забезпечені навчально-

комп’ютерними комплексами (36), сучасним технічним обладнанням та 

підключені до мережі Інтернет. Протягом року придбано 37 персональних 

комп'ютерів. 

Підвезення до 16 закладів загальної середньої освіти та додому 

здійснюється 479 учнів та 47 вчителів освітніх закладів за рахунок субвенції 

органів місцевого самоврядування. Для здійснення підвезення задіяні 13 

шкільних автобусів, 2 приватних підприємці. 

 Особлива увага приділялася енергозбереженню та модернізації систем 

опалення навчальних закладів, майже в усіх школах та садочках встановлені  
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 Введено в експлуатацію спортивні (футбольні) майданчики із штучним 

покриттям с. Трудолюб та с. Попівка. 

 За рахунок коштів обласного бюджету облаштовано спортивні 

майданчики із вуличним тренажерним обладнанням в с. Дібрівка та с. 

Декабристів. 

 Миргородський район має один із кращих показників щодо роботи по 

організації відпочинку та оздоровлення дітей.Оздоровчі послуги отримали 16 

дітей району. За сприяння районної станції юних натуралістів до дитячо-

юнацького оздоровчого центру «Еколог» протягом літа направлено 21 

обдарована дитина. За методом часткової оплати вартості путівки до дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку області за рахунок коштів обласного та 

районного бюджетів направлено 79 дітей. 

 

 

КУЛЬТУРА 

 

Відділ культури і архіву Миргородської райдержадміністрації здійснює 

керівництво у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, 

мовної політики і архівної справи району, координує діяльність закладів 

культури і мистецтва. 

У 2019 році мережа закладів культури нараховувала 67 закладів. 

 План асигнувань за 2019 рік по загальному фонду з урахуванням змін 

становить –15 583 317,00 грн. Коштів за відповідний період надійшло –  

15 295 251,68 грн. касові видатки становлять – 15 295 251,68 грн. 

 По спецфонду надійшло коштів, як за послуги, що надаються 

бюджетними установами з функціональними повноваженнями – 90 771,37 

грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року – 60 020,00 грн. – 

періодичні видання. 

В районі діє Програма по проведенню першочергових заходів щодо 

збагачення та розвитку культури і духовності Миргородщини на 2016 – 2020 

роки, якою передбачено проведення загальнорайонних масових заходів, 

покращення матеріально - технічної бази. 

За рахунок субвенцій до районного бюджету від сільських рад 

придбано апаратуру, комп'ютерну техніку, сценічний одяг та взуття, одяг 

сцени, конструкційні, будівельні, господарські товари  тощо на загальну суму 

1679686,35 грн.  

У 2019 році завершено капітальний ремонт Ромоданівської дитячої 

музичної школи. Функції замовника було передано до КП "ЖКГ та 
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архітектурного бюро Миргородського району". Вартість робіт становила 

1443081,20 грн. 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

соціально економічного розвитку окремих територій у 2019 році становила 

68 976,00 грн. – придбано одяг сцени для Зуївцівського сільського будинку 

культури.  

За кошти Фонду розвитку територій області 30 000,00 грн. придбано 

одяг сцени для Зеленокутського сільського клубу. 

 

   
 

Район області є перспективним для розвитку різних типів туризму: 

оздоровчий, кваліфікований, з активним способом пересування, культурно-

пізнавальний та культурно-етнографічний, релігійний, паломницький. 

За звітний період проведено загальнорайонні масові заходи: 

урочистості та святковий концерт, приурочені Міжнародному жіночому дню, 

заходи до Міжнародного дня театру, Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги, 

Дня захисту дітей, Дня матері, Дня медичного працівника, Дня молоді та Дня 

Конституції України, Дня  Прапора України, Дня незалежності України, Дня 

захисника України, Дня працівників сільського господарства, Дня Збройних 

Сил України, Дня місцевого самоврядування тощо.  

Крім того закладами культури проводяться різноманітні заходи до 

історичних та пам'ятних дат, державних та професійних свят. ювілеїв 

закладів та людей. 

Робота щодо діяльності закладів культури району висвітлюється в 

засобах масової інформації, WEВ - сторінці районної державної 

адміністрації, публічних сторінках та блогах в соціальних мережах. 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

 Медичне обслуговування мешканців Миргородського району 

забезпечується КНП «Миргородська центральна районна лікарня» 

Миргородської районної ради,у якій працюють 14 відділень стаціонару на 

370 ліжок, а також КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської районної 

ради, у складі якого 14 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 

29 фельшерсько - акушерських пунктів. 

 На утримання центральної районної лікарні по загальному фонду в 

звітному періоді спрямовано 33214,01 тис. грн., фактичні видатки становлять 

33040,63  тис. грн, бюджетні призначення освоєно на 99,47%; планові 

призначення бюджету розвитку за звітний період склали 898679 грн, 

бюджетні призначення освоєно стовідсотково. 

  В КНП «Миргородська центральна районна лікарня» проводяться 

заходи з реалізації п’яти державних цільових програм з онкології, 

туберкульозу, цукрового діабету, профілактики ВІЛ/СНІДу, репродуктивне 

здоров’я нації. В 2020 році будуть продовжені заходи по реалізації цих 

програм. 

 В КНП «Миргородська центральна районна лікарня» Миргородської 

районної ради у 2019 році завершені капітальні та поточні ремонтні роботи: 

 капітальний ремонт у поліклінічному відділенні для дітей (заміна 

віконних та дверних блоків) на суму -779,0 тис. грн.; 

 поточний ремонт побутової кімнати бактеріологічного відділу  на суму 

– 36,9 тис. грн.; 

 поточний ремонт туалету клініко-діагностичної лабораторії на суму – 

42,8 тис. грн. 

 поточний ремонт спеціалізованої палати для тимчасово затриманих та 

взятих під варту на суму -85,5 тис. грн.  

 Фінансування КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської 

районної ради здійснюється: за рахунок надходження коштів від НСЗУ та за 

рахунок коштів районного бюджету. Планом використання на 2019 рік з 

районного бюджету було затверджено 6302,8 тис грн. Виконання кошторису 

до планових показників за 2019 рік становить 98%. 

 За рахунок коштів районного бюджету реалізований проект 

«Капітальний ремонт частини покрівлі поліклінічного відділення для 

дорослих по вул. Гоголя,149-а у м. Миргород, Полтавської обл.», проекти 

«Поточний ремонт частини коридору в приміщенні КНП "Миргородський 

ЦПМСД" Миргородської РР» та «Поточний ремонт туалету в приміщенні 

КНП "Миргородський ЦПМСД" Миргородської районної ради». 
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 За рахунок коштів районного бюджету 1000 хворих, які при 

амбулаторному лікуванні мають право на одержання медикаментів 

безкоштовно або на пільгових умовах, отримали лікарські засоби на суму 

400,0 тис грн., діти-інваліди були забезпечені технічними засобами. 

 

  
 

 Спільно з сільськими головами протягом 2019 року вдалося залучити  

1954,8 тис грн. для оплати енергоносіїв, придбання твердого палива, 

виконання поточних ремонтів структурних підрозділів підприємства, оплату 

інтернет - послуг, придбання виробів медичного призначення для 

амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів КНП «Миргородський 

ЦПМСД» Миргородської районної ради. Виконаний капітальний ремонт 

покрівлі амбулаторії сімейної медицини в с. Гаркушинці. 

 За рахунок благодійних коштів ТОВ «СХІДНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ 

СОЮЗ» в сумі 361,500 тис. грн. з метою комплексного соціально-

економічного розвитку територій Миргородського району виконані поточні 

ремонти ФАП с. Зелений Кут та АЗПСМ с. Савинці. Проект «Амбулаторія в 

с. Петрівці Миргородського району-будівництво» включений Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України до переліку проектів будівництва у 2020 році за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. 

Станом на 01.01.2020 року виконуються роботи по зведенню стін 

амбулаторії. 
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 КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської районної ради 

продовжує впровадження основного принципу медичної реформи «гроші 

йдуть за пацієнтом»: станом на 01.01.2020 року 35496 мешканців м. 

Миргород та  Миргородського району уклали декларації з сімейними 

лікарями КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської районної ради та 

отримали надходження від НСЗУ в сумі 20443,7 тис. грн. За рахунок коштів 

НСЗУ здійснювалися видатки на заробітну плату, придбані паливно-

мастильні матеріали, медикаменти та вироби медичного призначення, 

оплачувалися послуги, крім комунальних. 

 

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

 З метою підтримки найбільш 

незахищених жителів Миргородського 

району, а саме працездатних і 

непрацездатних громадян, які за віком, 

станом здоров’я чи у зв’язку із 

ситуацією на ринку праці перебувають 

у скрутному становищі; забезпечення 

на належному рівні додаткових заходів 

щодо соціального захисту та 

підтримки осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, «дітей війни», осіб із 

категорій жертв нацистських переслідувань, бездомних громадян; зниження 

рівня бідності управлінням соціального захисту населення районної 
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державної адміністрації протягом 2019рокупродовжують діяти цільові 

програми : 

комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей 

мешканців Миргородського району на 2017-2020 роки; 

районна комплексна програма соціального захисту осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та ветеранів війни на 2013-2020 роки; 

районна Комплексна програма надання пільг з послуг зв’язку, 

компенсацій за пільговий проїзд окремим категоріям громадян та інших 

передбачених законодавством пільг на 2020-2021 роки. 

Видатки загального фонду  

державного бюджету по соціальному захисту за 2019 рік становлять 

14642,6 тис.грн., при планових призначеннях 14642,6 тис. грн., виконання 

забезпечено на 100 %; 

місцевого бюджету по соціальному захисту за 2019 рік становлять 

71618,6 тис. грн., при планових призначеннях 82422,7 тис. грн., виконання 

забезпечено на 86,9%. 

Так за 2019 року на виконання Районної комплексної програми 

соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями було 

виділено 384,9 тис. грн. 

На реалізацію Комплексної програми підтримки учасників АТО та 

членів їх сімей - мешканців Миргородського району з районного бюджету 

було виділено 99,0 тис. грн. 

На виплату компенсацій фізичним особам, що надають соціальні 

послуги,було витрачено 180,1 тис. грн. 

В районі діє «Районна Комплексна програма надання пільг з послуг 

зв’язку, компенсацій за пільговий проїзд окремим категоріям громадян та 

інших передбачених законодавством пільг на 2020-2021 роки» на реалізацію 

якої виділено кошти в розмірі 2663,5 тис. грн. 

 Одним із основних завдань управління також є забезпечення виконання 

прийнятих державних програм, здійснення ефективної адресної допомоги 

найбільш вразливим верствам населення, підтримка кожної сім’ї, що 

потребує допомоги. 

 Кількість домогосподарств, які отримують субсидії для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг 4255, протягом 2019 року 

кількість домогосподарств , які звернулися за субсидіями на відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг 9173, призначено субсидії 

8536 домогосподарствам, профінансовано всього у 2019 році 

16 млн. 994,1 тис. грн. 
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Протягом 2019 року виплачено пільг на житлово-комунальні послуги на 

суму 5 млн. 478,6 тис. грн. На придбання твердого палива та скрапленого 

газу окремим категоріям громадян нараховано на звітну дату 213,5 тис. грн. 

 Станом на 1 січня 2020 року:  

 надано та виплачено інші пільги на суму 2 млн 663,5 тис. грн.; 

 виплачено державної підтримки при народженні дитини у сумі  

9 млн. 67,7 тис. грн. для 566 сімей району. 

 на реалізацію програми “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям” спрямовано 12 млн. 28,3 тис. грн. (281сім’ї) 

 сума нарахувань допомог особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю склала 7 млн. 362,1 тис. грн. (333 особи). 

 виплачена сума державної допомоги прийомній сім’ї, в якій 

виховується двоє дітей склала 73,6 тис. грн.  

 За рахунок коштів державного бюджету оздоровлено 14 ветеранів 

війни з них: 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 5 учасників бойових дій, 2 

члена сім’ї померлого ветерана війни та 2 осіб з інвалідністю внаслідок 

загального захворювання. 

 За 2019 рік забезпечено санаторно-курортними путівками за рахунок 

коштів державного та обласного бюджетів 22 учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС. Грошову компенсацію вартості санаторно-курортного 

лікування у 2019 році отримали 20 осіб з інвалідністю в наслідок війни на 

суму 10,2 тис. грн., та 4 особи з інвалідністю загального захворювання та 

дитинства на суму 1,4 тис. грн. 

 План асигнувань за звітний період по територіальному центру 

становить 10785,95 тис. грн.., профінансовано 10739,67 тис. грн., 

асигнування освоєно на 99,6%. Діяльність територіального центру була 

спрямована на забезпечення надання якісних та доступних соціальних послуг 

жителям району. 

 Станом на 01.01.2020 на обліку служби у справах дітей 

райдержадміністрації перебуває 70 дітей - сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

 На 2019 рік для придбання житла для чотирьох дітей – сиріт було 

виділено 1 млн. 306 тис грн. Протягом 2019 року було забезпечено власним 

житлом одну дитину. Придбано квартиру у Миргороді  вартістю 331719 грн 

(326616 грн державних коштів). 
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БУДІВНИЦТВО, ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО 

 

 В районі ведеться індивідуальне житлове будівництво. За 9 місяців 

2019 року за статистичними даними індивідуальними забудовниками введено 

в експлуатацію 2095 м
2
 загальної площі житла, що складає 457,4,% до січня-

вересня 2018 року. Сектором містобудування, архітектури та з питань 

цивільного захисту райдержадміністрації за 2019 рік індивідуальним 

забудовникам оформлено та видано 16 будівельних паспортів  на 

спорудження  індивідуальних житлових будинків садибного типу. 

 В районі налічується дві селищні, 21 сільська ради та 1-на об’єднана 

територіальна громада. До їх складу входять 98 (дев’яносто вісім) населених 

пунктів. Із них - два селища міського типу, два селища та дев’яносто чотири 

села. 

 
 

 

 Завершено розробленням та затверджено відповідним розпорядженням 

голови райдержадміністрації проект детального плану частини території 

Савинцівської сільської ради для розміщення свердловини № 34 

Семиренківського газоконденсатного родовища, проект детального плану 

території для розміщення енергогенеруючого об΄єкта – електростанції з 

використанням сонця на території Ромоданівської селищної ради 

Миргородського району Полтавської області, проект детального плану 

території для розміщення земельної ділянки розташованої в 

адміністративних межах Біликівської сільської ради Миргородського району, 

Полтавської обл.(за межами населеного пункту) для розміщення 

енергогенеруючого об’єкта – електростанції з використанням енергії сонця, 
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проект детального плану території села Петрівці Миргородського району 

Полтавської області обмеженої вулицею Центральна з метою уточнення 

планування території амбулаторії та прилеглих до неї територій та 

визначення містобудівних умов та обмежень. 

 Станом на 01.01.2020 року завершено розроблення та затверджено 40 

оновлених генеральних планів населених пунктів на 51 населений пункт 

району, що складає 52% від загальної кількості населених пунктів.  

 За 2019 рік завершено розроблення, розглянуто на засіданні 

архітектурно - містобудівної ради при Управлінні містобудування та 

архітектури облдержадміністрації та затверджено відповідним 

розпорядженням голови райдержадміністрації  проект детального плану 

частини території Савинцівської сільської ради за межами населених пунктів 

на території Савинцівської сільської ради Миргородського району 

Полтавської області для розміщення свердловини № 25 Семиренківського 

газоконденсатного родовища, а також проект детального плану території села 

Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, обмеженої 

вулицями Ярмарковою, Миргородською та прибрежною захисною смугою 

струмка, з метою розміщення площинних спортивних споруд, який 

затверджений рішенням 41-ої  сесії 7-го скликання Великосорочинської 

сільської ради від 08 лютого 2019 року. Також завершено розроблення, 

проведено громадські слухання та затверджено генеральні плани населених 

пунктів: Біликівської с/р (с. Білики, с. Марченки, с. Лещенки, с. 

Милашенкове) (ТОВ «Консультаційний центр») (затверджено рішенням 

Біликівської с/р) та с. Великі Сорочинці ТОВ «Харківпроект) (затверджено 

рішенням Великосорочинської с/р). 

 За 2019 рік замовникам оформлено та видано 6 містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки, в тому числі на будівництво сонячної 

електростанції на території Біликівської сільської ради, будівництво 

водогону в селі Семеренки, будівництво водонапірної вежі по вул. 

Центральна в с. Гаркушинці, будівництво літнього басейну ДОЦСТ 

«Миргородский» в с. Олефірівка, будівництво амбулаторії  по вул. 

Центральній в с. Петрівці, будівництво водонапірної вежі по вул. Вишневій, 

29 в с. Остапівка. 

 Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг комунальної 

власності здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у 

віданні яких вони знаходяться. 

 З метою збереження від руйнування та забезпечення належного 

експлуатаційного стану автомобільних доріг у 2019 році по Миргородському 

району органами місцевого самоврядування виконано робіт з капітального та 
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поточного ремонту доріг робіт з капітального та поточного ремонту доріг на 

загальну суму 14 млн. 105 тис. грн.: 

Біликівська с/р - 397 156,29 грн.; 

Зуєвецька с/р - 1219496,60 грн.; 

Ярмаківська с/р - 163 941,00 грн.; 

Зубівська с/р - 225 000,00 грн.; 

Ромоданівська сел. рада - 6 611 971,6 грн.; 

Великобайрацька с/р - 99 960,00 грн.; 

Шахворостівська с/р - 883 681,92 грн.; 

Дібрівська с/р - 215040,05 грн; 

Клюшниківська с/р - 1481297,40 грн; 

Попівська с-р - 731385,43 грн; 

Хомутецька с.р. – 149981 грн; 

Солонцівська с/р - 127262,40 грн; 

Зубівська с.р – 250236 грн; 

Савинцівська с/рада – 407558 грн. 

 

ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І 

ПРАВОПОРЯДКУ. 

 Протягом дванадцяти місяців 2019 року до Миргородського ВП 

надійшло 9733 (за 2018 р. – 8871) заяви та повідомлення про скоєння 

правопорушень та інші події. Згідно обліків Миргородського відділу поліції 

розпочато 1028 кримінальних проваджень (в 2018 р.- 1076 ), з числа яких, 

тяжких та особливо тяжких злочинів – 315, (352 – показник минулого року). 

 Протягом 2019 року: 

 по 333 ( 351 – 2018 р.) кримінальним провадженням повідомлено про 

підозру 206 (224 за аналогічний період минулого року) особам у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

 оголошено про підозру по 90 тяжким та особливо тяжким злочинам 

(111 - показник минулого року). 

 обрано 45 запобіжних заходів ( 52 в минулому році), в тому числі:  

тримання під вартою – 17 ( в 2018 р. - 31) 

домашній арешт – 10  (9 - показник минулого року ) 

особиста порука – 0; ( 1 – 2018 р.) 

особисте зобов’язання – 13 (9- показник минулого року). 

 закрито кримінальних проваджень на підставі ст. 284 п.1,2 –666, з них 

по кримінальним провадженням поточного року – 439. Для порівняння за 

2018 рік закрито 727 проваджень. 
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 В громадських місцях скоєно 114 злочинів ( 83 - показник минулого 

року), 74 з яких на вулиці ( 50 – показник минулого року). З числа скоєних 

злочинів в громадських місцях: 4 грабежі, 1 факт нанесення тяжких тілесних 

ушкоджень, 79 крадіжок, 6 незаконних заволодінь транспортними засобами, 

2 факти вчинення хуліганських дій. 

 Дещо зменшилась кількість злочинів проти життя та здоров’я особи з 

305 у 2018 році до 267 протягом 2019 року. Серед скоєних злочинів вказаної 

категорії 44 % складають тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. 

 На рівні минулого року залишається кількість скоєних злочинів проти 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина  

8 проти 8 у 2018 р. 

 Кількість злочинів проти власності становить 534 проти 530 у 2018 році 

, серед яких:  

 422 крадіжки різних форм власності ( 414 в 2018 році), відсоток 

розкриття становить 59,81 %. 

 61 квартирна крадіжка та крадіжки з приватних будинків, (63-показник 

минулого року), відсоток розкриття – 60,65 %. 

 31 крадіжка з магазинів ( 24 в 2018 р.), відсоток розкриття – 74,19 %. 

 8 з гаражів та автостоянок ( 20- показник минулого року), – 25% 

розкриття. 

 11 крадіжок з автомобілів (12 в 2018 р.), відсоток розкриття – 36,36 %. 

 2 крадіжки з дач та садових будинків ( 10 в 2018 році) 50 відсотків 

розкриття. 

 7 крадіжок з готелів, гуртожитків, будинків відпочинку, санаторіїв ( 2 в 

2018 році), відсоток розкриття – 42,85%. 

 Встановлена сума матеріальних збитків – 20924265 грн.  

 Всього відшкодовано збитків (добровільно, вилучено майна, накладено 

арешт) – 1345027 грн. 

 Протягом поточного року скоєно 9 грабежів ( 11 в минулому році) 

 Зменшилась кількість фактів скоєння шахрайських дій серед населення 

та становить 78 проти 80 злочинів минулого року. 

 Протягом 2019 року скоєно 4 злочини проти громадського порядку та 

моральності ( 8 в минулому році.)  

 Майже на рівні минулого року виявлено злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 

становить 76 проти 73 в 2018 році. Проте фактів збуту наркотичної речовини 

виявлено 12 проти 9 в 2018 р. Також викрито 48 фактів незаконного 

виробництва, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів – ( 

58 в 2018 році). 
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 Кількість злочинів проти авторитету органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та об’єднань громадян становить 18 проти 22 в 

2018 році. 

 Вдвічі менше виявлено злочинів у сфері службової діяльності - 15 

проти 36 в 2018р. 

 Вчинено 13 злочинів  проти правосуддя, ( 8 - показник минулого року). 

 

 

 

Виконувач обов’язків голови 

Миргородської районної 

державної адміністрації      Віктор ФЕСЕНКО 


