
Публічний звіт голови 

райдержадміністрації з питання 

«Про підсумки економічного і соціального розвитку та виконання бюджету району за 2017 
рік» 

  

Робота райдержадміністрації у звітному періоді була спрямована на забезпечення стабільного 
економічного розвитку галузей господарського комплексу району, підвищенню рівня фінансово-
бюджетної дисципліни, реалізації окремих соціальних питань та поліпшення соціального захисту 
населення. 

За результатами діяльності 2017 року район зайняв 14 місце серед районів області. 

Зведений бюджет Миргородського району за 2017 рік по доходах загального фонду (без 
урахування трансфертів з Державного бюджету)  при плані  121 212 ,1  тис.  грн. виконаний в 
сумі    133 250,0 тис.  грн., що становить  109,9 % виконання , зростання до 2016 року   на  324 ,6 
тис. грн.. 

Субвенції з державного бюджету на пільги, субсидії, та виплати на дітей та дітей-сиріт  надійшли в 
сумі 114 650,3 тис. грн., при плані  116 930,4 тис. грн., що становить 98,0 % виконання. 

Доходи спеціального фонду зведеного бюджету району виконано в сумі  25 170,7 тис. грн. (без 
урахування міжбюджетних трансфертів), що  більше   на  8 627,3 тис.грн.  ніж за попередній рік . 

В структурі фактичних  надходжень (без врахування міжбюджетних трансфертів) спеціального 
фонду  за 2017 рік основу складають наступні джерела: 

-власні надходження  бюджетних установ- 64,5 % 

-кошти цільових фондів – 33,3 % 

- решта податків – 2,2 % 

Надходження  коштів цільового фонду  4 553,7 тис.    грн. , а саме від :  

-ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» - 36,0 тис.  грн. 

-ГПУ «Полтавагазвидобування» - 3 734,1 тис. грн. 

-ПП Тютюнник – 1,3 тис. грн. 

-ТОВ «Агротех-Гарантія» - 598,0 тис. грн. 

-ТОВ АФ «Миргородська « - 96,6 тис. грн. 

-ТОВ «Савинці» - 80,0 тис. грн. 

-ТОВ «Еркерс» - 7,7 тис. грн. 

Виконання видаткової частини зведеного бюджету Миргородського   району за 2017 рік по 
загальному фонду становить  386 842,3 тис. грн., при уточненому плані  402 531,7 тис. грн., 
бюджетні асигнування освоєно на        96,1 %. 

Асигнування загального фонду спрямовувались на : 

- органи місцевого самоврядування в сумі 23 608,5 тис. грн.. і становить 6,1% до загального обсягу 
видатків ; 

- освіта   в сумі 85 299,4 тис. грн. та становить 22,0% до загального обсягу видатків; 

- охорона здоров’я –  86 877,3 тис. грн. (22,5%); 



- соціальний захист –  126 696,8 тис. грн. (32,8 %), 

- культура – 12 431,0 тис. грн.  (3,2 %); 

- житлово-комунальне господарство – 4 980,2 тис. грн.(1,3%); 

- фізична культура і спорт –  923,6 тис. грн. (0,2 %); 

- правоохоронна діяльності та забезпечення безпеки держави – 2 525,5 тис.грн. (0,7%). 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери відсутня. 

В зв’язку з невиконанням дохідної частини районного бюджету станом на   01 січня 2018 
року виникла кредиторська заборгованість по: 

-освіті  -  730,7 тис. грн.. 

-по охороні здоров’я – 321,6 тис. грн.. 

Кредиторська заборгованість по пільгах та субсидіях  з державного бюджету рахується в сумі 
41 196.2 тис. грн. , виникла в зв’язку з тим, що кошти не надійшли з Державного бюджету.   

Найбільші надходження до зведеного бюджету становлять: 

- по податку на доходи фізичних осіб в сумі 61 127,2 тис. грн., при плані 67 605,2 тис. грн., або 90,4 
% виконання , що на 10 327,5 тис. грн. менше проти надходжень минулого року і  становить 45,9 % 
надходжень від загальної суми  надходжень ( без врахування міжбюджетних трансфертів); 

- по земельному податку та орендній платі за землю в сумі  46 781,0 тис. грн., при плані 35 487,0 
тис. грн., або 131,8 % виконання, що на 11 287,9 тис. грн., що становить 35,1 % надходжень від 
загальної суми  надходжень ( без врахування міжбюджетних трансфертів); 

- по єдиному податку  в сумі 20 183,0 тис. грн, при планових показниках   15 029,4 тис. грн, 
або  134,3 % виконання, що становить 15,1 % надходжень від загальної суми  надходжень ( без 
врахування міжбюджетних трансфертів) . 

Районною державною адміністрацією була проведена значна організаційна 
робота, надійшло 3292 документа, з них 1 Указ Президента України, 4 постанови, 3 
розпорядження Кабінету Міністрів України, 125 розпоряджень голови облдержадміністрації, 41 
доручення голови та заступників голови облдержадміністрації. Поставлено на контроль 623 
документа, що становить 18,9%. 

Протягом 2017 року прийнято 339 розпоряджень голови районної державної адміністрації, з них 56 
взято на контроль. Головою райдержадміністрації дано 122 доручення, з них на колегіях – 40, на 
нарадах – 82. За їх виконанням здійснюється постійний контроль. Відпрацьовано та знято з 
контролю 113 доручень. 

Проведено 12 перевірок виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів 
України, центральних органів виконавчої влади та власних рішень структурними підрозділами 
райдержадміністрації.. 

Протягом 2017 року керівництвом райдержадміністрації проведено 127 особистих та 72 виїзних 
прийомів громадян. На прийомах побував 231 заявник. Зокрема у голови райдержадміністрації 
проведено 17 особистих прийомів громадян, звернулось 30 осіб, виїзних прийомів – 20, звернулось 
22 особи. 

За 12 місяців до райдержадміністрації надійшло 1255 звернень, 
що  на  83  звернення  менше  порівняно з 2016 роком (1338). 



Письмових звернень надійшло – 1024 (за 2016 рік – 1103), з них на електронну адресу 
райдержадміністрації 3 електронні звернення.  Колективних заяв і скарг отримано – 12 (за 2016 рік 
– 18), повторних – 7 (за 2016 рік – 13). За звітний період спостерігається тенденція 
зменшення  колективних та повторних звернень. Заявниками було порушено 1255 питань (за 2016 
рік – 1338). 

На жаль, продовжують звертатись з проханням надання матеріальної допомоги молоді люди, 
пенсіонери та сім’ї, які з тих чи інших причин потрапили у скрутне становище. На лікування 61 
онкохворому громадянину району  виділено по 2000 грн. та 3 – по 1500 грн., які звернулися з 
відповідними заявами до райдержадміністрації. Для підтримки сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції на Сході країни щомісячно виділяється по 2000 грн. 

Як свідчать результати розгляду звернень, що надійшли до 
райдержадміністрації   за     відповідний   період,   вирішено     позитивно   1014 звернень, що 
становить 81 % від загальної їх кількості (за 2016 рік – 1063  або 79 %), роз’яснено – 241, що 
становить 19 % від загальної їх кількості (за 2016 рік – 275 або 21 %) та відмовлено у розгляді – 0. 

Всі звернення розглянуто в терміни, визначені чинним законодавством, на всі питання, порушені 
заявниками, надано вичерпні, ґрунтовні відповіді та роз’яснення. 

Діяльність Миргородської  районної державної адміністрації у напрямку соціального захисту 
населення була спрямована на зростання добробуту громадян. 

Протягом 2017 року  субсидією на житлово-комунальні послуги  скористалися 7540 сімей, 
всього  на суму 66918,2 тис. грн. 

Кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями на тверде паливо та скраплений газ-827 
чоловік,кількість  домогосподарств, яким призначено субсидію на придбання твердого палива та 
скрапленого газу-740 чоловік. 

Протягом  2017 року  надано пільг окремим категоріям громадян  на загальну суму 6432,8 тис.грн. 
Станом на 01.01.2018 рік  заборгованість перед підприємствами-надавачами послуг за 
надані  пільги становить 872,3  тис.грн. 

У складі наданих пільг: 

- пільги на оплату житлово-комунальних послуг становлять 6221,7 тис.грн.; 

- пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу — 211,1 тис. грн. 

Станом на 1 січня  2018 року  державну підтримку при народженні дитини одержують 802 сім’ї  у 
районі. З початку року виплачено допомоги при народженні на суму  13243,9 тис. грн.            

Станом на 1 січня   2018 року  допомогу  згідно із Законом України “Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім'ям” отримує  376   сімей , з початку року виплачено 13214,3 тис. 
грн. 

Соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам отримує  319 осіб, сума нарахувань з 
початку року склала  6309,6 тис. грн. 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 1 прийомна  сім’я, в якій 
виховується  4 дітей.  За   2017 рік  виплачена сума державної допомоги  склала  191,3 тис.грн. 
Компенсацію на бензин і транспортне обслуговування виплачено 35 інвалідам, всього на суму 11.7 
тис.грн. 

Протягом  2017 року  Управлінням соціального захисту населення районної державної 
адміністрації видано 263 направлень до протезних заводів для забезпечення  інвалідів, дітей-
інвалідів та дітей до 18 років протезно-ортопедичними виробами. 



В ході перевірок виявлено 12 випадків неповної або недостовірної інформації про доходи та 
майновий стан. Проведено розрахунки для повернення надміру нарахованих коштів на загальну 
суму 27804.88  грн. Переплати виникли в зв’язку з не задекларуванням заробітних плат, 
виплат  земельних паїв, виплат аліментів.  

За звітний період забезпечено сталу роботу Миргородського районного територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), діяльність якого спрямована 
на реалізацію державної політики у сфері соціального обслуговування. Для цієї мети з місцевого 
бюджету, виділено кошти відповідно до фактичної потреби в сумі 8,3 млн. грн, які були спрямовані, 
в першу чергу, для наближення соціальних послуг до сільського населення, розширення їх 
асортименту, придбання засобів реабілітації для пункту прокату та на утримання відділень 
стаціонарного догляду, що дало можливість надати послуги 3171 особі району, що складає 28% від 
загальної кількості пенсіонерів району. 

У відділенні стаціонарного догляду смт Комишня та с. Петрівці проживають 23 особи похилого віку. 
Підопічні забезпечені: одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем та 
столовим посудом відповідно до потреби. Протягом 2017 року для покращення умов проживання 
підопічних придбано: засоби реабілітації, одяг та взуття для підопічних, засоби гігієни, миючі 
засоби, матеріали для поточного ремонту та інше на загальну суму 57,7 тис.грн. 

У відділенні адресної натуральної та грошової допомоги надано послуги 1399 особам. Працюють 
швачки, перукарі, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, взуттьовик. Для 
надання якісних послуг спеціалістами відділення, було придбано мотокосу, бензопилу матеріали 
для перукарів та ремонту взуття, запасні частини, паливо для бензопили та мотокоси на суму 31,7 
тис. грн. 

Пунктом прокату технічних та інших засобів реабілітації обслуговується 67 осіб. Для покращення 
матеріально - технічної бази та надання якісних послуг придбано засоби реабілітації на суму 6,5 
тис. грн. 

З місцевого бюджету щорічно виділяються кошти в сумі 20,5 тис. грн. для звільнення від сплати за 
послуги на дому та кошти для надання безкоштовних послуг «соціального таксі», перукарських 
кравецьких з ремонту одягу та взуття громадянам, які мають рідних, що повинні їм забезпечити 
догляд але не можуть з поважних причин. 

Для зміцнення матеріально-технічної бази територіального центру придбано ноутбук та принтер на 
загальну суму 17,42 тис. грн. 

На виконання Комплексної програми соціального захисту соціально - незахищених громадян 
Миргородського району на 2016-2020 роки матеріальну допомогу на лікування отримали 252 особи, 
виплачено матеріальну допомогу 4 колишнім в’язням фашистських таборів, 3 сім’ям у яких діти 
перебувають у контакті з хворими на туберкульоз на загальну суму 289,5 тис. грн. Придбано та 
вручено подарунки та квіти для сторічних громадян та ювілярів району на суму 4,9 тис. грн. 

Протягом 2017 року діяльність територіального центру була спрямована на забезпечення надання 
якісних та доступних соціальних послуг жителям району. 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у районі функціонує Центр 
надання адміністративних послуг Миргородської  райдержадміністрації (далі- Центр). 

За підсумками роботи Центру надання адміністративних послуг за 2017 рік зареєстровано 8600 
безпосередніх звернень з надання адміністративних послуг, що 12,5% менше ніж у попередньому 
році. Через адміністраторів Центру надано 8539 адміністративних послуг, з них: послуги управління 
Держгеокадастру – 6290, з питань Державної міграційної служби – 1034 адмінпослуги, 
структурними підрозділами райдержадміністрації – 1213 адмінпослуг. 



Районною державною адміністрацією спільно з Центром зайнятості вживалися заходи щодо 
подальшого поліпшення ситуації на ринку праці. 

За звітний період послугами служби зайнятості скористались 2373 безробітних громадян, що 
менше порівняно з минулим роком на 374 особи. 

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями за 12 місяців 2017 року становила 3194 (більше 
порівняно з минулим роком на 331 вакансій). Рівень укомплектування вакансій склав 95,9 %, що 
менше порівняно з минулорічним показником на 1,5 вакантних посад. На 1 січня 2018 року кількість 
вакансій становила 25, кількість претендентів на 1 вакансію 23 безробітних. 

За сприяння  державної служби зайнятості за 12 місяців 2017 року отримали роботу - 3064 особи 
(більше порівняно з минулим роком на 278 осіб). Рівень працевлаштування безробітних склав 53%. 

Протягом 2017 року на обліку в  Миргородській міськрайонній філії Полтавського ОЦЗ перебувало 
99 осіб з інвалідністю, що на 13,9% менше минулорічного показника.  Працевлаштовано за 
сприянням служби зайнятості 43 безробітних з числа осіб з інвалідністю, що на рівні 
минулого  року. Рівень працевлаштування склав 43,4 %. Протягом звітного періоду  проходили 
професійне навчання 10 безробітних  з числа осіб з обмеженими фізичними можливостями, що 
складає 10,1 % від кількості інвалідів, що звернулись до служби зайнятості. 

Станом на 01 січня 2018 року в Миргородській міськрайонній філії Полтавського ОЦЗ перебувало 
на обліку 610 осіб (менше проти минулого року на 76 осіб), мали статус безробітного 571 осіб 
(менше проти минулого року на 36 осіб), з них отримують допомогу по безробіттю 492 особи, 
середній розмір якої за січень – вересень 2017р. склав  2571,6 грн., що на 75,2 грн. більше 
порівняно з середньообласним.  На виплату допомоги по безробіттю Миргородською 
міськрайонною філією Полтавського ОЦЗ за 12 місяців 2017 року використано 11125,3 тис. грн. 

Станом на 1 січня 2018 року серед осіб, які перебувають на обліку як безробітні, 10 
внутрішньопереміщених осіб та 2 демобілізованих учасників АТО. Протягом 2017 року 
працевлаштовано 33 особи з числа внутрішньопереміщених (Відділ культури Миргородської 
районної державної адміністрації , ЦСССДМ Миргородської міської ради, Територіальний центр 
соціального обслуговування Миргородської міської ради», КЗ «Миргородський ЦПМСД», Філія 
ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт» СКК «Миргород») та 48 учасників АТО (ТОВ «АБЗ», Полтавський 
обласний військовий комісаріат, ТОВ «Енергофінанас», ТОВ АФ «Миргородська», КП «Щит 
Миргородщини» Миргородської районної ради). 

Протягом 2017 року до Миргородської міськрайонної філії Полтавського ОЦЗ подано 14 звітів про 
заплановане масове вивільнення на 367 осіб. До центру зайнятості у звітному періоді звернулось 
57 працівників, які були фактично вивільнені. 

Ситуація на ринку праці міста Миргорода  та Миргородського району у 2017 році покращилась, так 
як  підприємства задекларували 3194 вакансії, що на 10,36 % більше, ніж у відповідному періоді 
минулого року, і відповідно роботу за  сприянням служби зайнятості знайшли 3064 особи, що на 
10,35 % більше ніж у минулому році. Професійним навчанням охоплено 282 безробітних. До участі 
у громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 755 осіб. 

  

Заборгованість із виплати заробітної плати за статистичними даними по району станом на 
01.01.2018 року відсутня. Середньомісячна заробітна плата 1 працівника за січень-вересень 2017 
року становила 5259 грн., що на 135,7 % більше відповідного періоду минулого року. 

В районі промислова продукція випускається лише на малих підприємствах. 



Обсяг освоєних капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у 2017 році  склав 
128,38 млн. грн., що на 7,02 млн. грн. менше ніж у попередньому році. 

Діють 2 підприємства з іноземними інвестиціями. 

На виконання Стратегії соціального партнерства Миргородського району та ПрАТ 
«Нафтогазвидобування» 2017 року затвердили на засіданні Комітету з управління впровадженням 
Стратегічного плану соціального партнерства ПрАТ «Нафтогазвидобування» з органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування Миргородського району на 2017 рік 4 соціальних 
проекти на загальну суму фінансування від ПрАТ «Нафтогазвидобування»       2 млн. грн. 
Остаточна реалізація проектів завершиться у лютому 2018 року. 

До Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 
облдержадміністрації  подано  1 проект до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 
Полтавської області на 2017-2020 роки, що можуть реалізуватись за рахунок Державного фонду 
регіонального розвитку в 2018 році: Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської школи 
І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 5 смт Ромодан, Миргородського району, Полтавської області. На 
даний час знаходиться на стадії завершення. 

З січня  по грудень 2017 року у Миргородському районі діє 33 інвестиційні проекти, які спрямовані 
на соціально – побутові умови району. 

Одним із основних чинників стабільного економічного розвитку району є робота 
агропромислового комплексу. 

Сільськогосподарськимим підприємствами району нараховано орендної плати за земельні частки 
(паї) за 2017 рік в сумі 184,4 млн. грн. 

Середній розмір орендної плати за 2017 рік склав 10,2%, а за попередній рік нарахування орендної 
плати становило 7,9%. 

За 2017 рік дещо гірше спрацював аграрний сектор економіки. Виробництво валової продукції 
сільського господарства по всіх категоріях господарств склало 688,6 млн. грн., що на 19,1% менше 
минулого року. 

За 2017 рік валове виробництво молока становить 20487,8 тон, що на 39т більше від минулого року 
та яєць – на 58,6 тис. штук (всього одержано 409,1 тис. штук. Вироблено м’яса худоби та птиці 
1983,3 тон, а реалізовано1724,7 тон, що на 422 т більше від минулого року. 

Станом на 01.10.2017 року утримується 7547 голів великої рогатої худоби, що на рівні минулого 
року. 

Станом на 01.01.2018 року зібрано зернових всього 194976,4 т при урожайності 49,3 ц/га; ранніх 
зернових та зернобобових культур обмолочено на площі 10016,1 га, валовий збір склав 39707,3 
тон, середня урожайність по району 39,6 ц/га. 

В період за 2017 рік за рахунок джерел фінансування сільськогосподарських підприємств району, 
проведено поточні ремонти доріг на загальну суму 786 077,00 грн. 

На території району у 2017 році введені в експлуатацію наступні об’єкти в сфері житлово-
комунального господарства: 

- реконструкція системи водопостачання в с. Попівка (водонапірна сталева башта ємністю 15 м3), 
вартість виконаних робіт 285,5 тис. грн.; 

- нове будівництво (1,979 км) водопровідної мережі в с. Андріївка Клюшниківської сільської ради, 
вартість виконаних робіт 270,3 тис. грн.; 



- будівництво водної свердловини по вул. Миру, 10-А в смт. Комишня, вартість виконаних робіт 
1 392,311 тис.грн. 

Продовжується реалізація проекту з будівництва вуличного водогону в с. Вовнянка. Протягом 2017 
року прокладено 0,5 км водопроводу. 

З метою збереження від руйнування та забезпечення належного експлуатаційного стану 
автомобільних доріг у 2017 році по Миргородському району органами місцевого самоврядування 
виконано робіт з реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг на загальну суму 19 
443 776,12 грн. (в т.ч. за рахунок обласної субвенції по Програмі розвитку дорожнього 
господарства - 1 343 900,49 грн. та коштів Фонду розвитку територій області – 729 421,68 грн.). 

Також сільськими/селищними радами на ремонт доріг загального користування перераховано 
замовнику робіт Службі автомобільних доріг у Полтавській області 4 450 000,00 грн. по наступних 
об’єктах: 

Ремонт дороги О 1715207 «Миргород – Дібрівка – Клюшниківка»: 1. Клюшниківська с/р - 500 
тис.грн; 

Ремонт дороги О 1702030 «Сергіївка – Петрівка-Роменська – Комишня»: 

1. Комишнянська с/р – 475 тис.грн (в т.ч. обласна субвенція 175 тис.грн), 

2. Остапівська с/р – 375 тис.грн (в т.ч. обласна субвенція 175 тис.грн). 

Ремонт дороги Т-17-26 «Рашівка – Савинці – Великі Сорочинці»: 

1. Савинцівська с/р – 550 тис.грн (в т.ч. обласна субвенція 250 тис.грн), 

2. Великообухівська с/р – 550 тис.грн (в т.ч. обласна субвенція 250 тис.грн). 

Ремонт дороги С 171501 «Ромодан – Шарківщина»: 

1. Ромоданівська с/р – 2 млн.грн. 

В районі ведеться індивідуальне житлове будівництво: за   2017 рік введено в експлуатацію 11 
реконструйованих та нових  індивідуальних житлових будинків загальною площею 1076,9 кв.м., 
житловою площею 590,3 кв.м.  

На території Миргородського району діє Програма «Підтримки населення, об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Миргородського району для 
виконання заходів енергозбереження на 2017-2020 роки», яка передбачає впровадження 
енергозберігаючих заходів шляхом залучення коштів населення через механізм кредитування 
фізичних осіб, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків з органами місцевого 
самоврядування. 

На виконання пункту 1 розпорядження голови облдержадміністрації  № 118 від 25.03.2016 року 20 
сільськими радами з 25 прийняті рішення про розроблення генеральних планів населених пунктів. 
Станом на 01.01.2018 року завершено розроблення та затверджено 21 оновлених генеральних 
планів населених пунктів району, з них 14 -  в 2017 році, а саме: с. Вовнянка, смт. Ромодан, с. 
Шахворостівка. с. Трудолюб, с. Любівщина, с. Деркачі, с. Малинівка, с-ще Декабристів, с. Великий 
Байрак, с. Цисеве, с. Зубівка, с. Руда. с. Гасенки, с. Семеренки. 

По 8 генеральних планах проведено громадські слухання та за їх результатами проводиться 
доопрацювання проектними організаціями: с. Великі Сорочинці, с. Попівка, с. Велика Грем’яча, с. 
Мала Грем’яча, с. Ярмаки, с. Єрки, с. Ємці, смт. Комишня. 

В період 2017 року значну частину коштів було спрямовано на покращення матеріальної базі 
закладів освіти Миргородського району.   



У 2017 році на території району діють, Комплексна програма розвитку освіти Миргородського 
району на 2016 – 2020 роки та Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-
патріотичного виховання молоді Миргородського району на 2016-2020 роки. 

На шляху впровадження Концепції Нової української школи (НУШ) пріоритетним напрямком 
роботи  педагогічних працівників району є організація роботи з обдарованими дітьми. Успішно 
реалізується розділ Комплексної програми розвитку освіти Миргородського району на 2016 – 2020 
роки «Підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю». Щороку переможці 
та призери районних, обласних та Всеукраїнських етапів учнівських предметних олімпіад, турнірів, 
конкурсів з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт отримують цінні 
подарунки, а вчителі-наставники – грошові винагороди. 

Запорукою успішної реалізації Концепції Нової української школи є створення опорних навчальних 
закладів. З 2017-2018 навчального року Хомутецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів набула 
статусу опорний заклад «Хомутецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миргородської районної 
ради Полтавської області». Для його капітального ремонту та оснащення навчальних кабінетів 
виділено близько 1,5 млн грн. 

У Петрівцівському дошкільному навчальному закладі «Сонечко» проведено ремонт туалетної 
кімнати та повністю замінено стелю, підлогу, кахель, сантехнічне обладнання, двері та систему 
водопостачання. 

У Гаркушинському дошкільному навчальному закладі «Промінчик» проведено ремонт туалетної 
кімнати та повністю замінено підлогу, кахель, сантехнічне обладнання, двері та придбано сучасний 
водонагрівач. 

У Комишнянському дошкільному навчальному закладі «Малятко» проведено ремонт даху: 
оновлено перекриття, здійснено заміну шиферу на металопластик та утеплено дахові конструкції. 

У 2017 році значно покращилося оснащення навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних 
закладів району. З цією метою на виконання розділу «Підвищення якості шкільної природничо-
математичної освіти» Комплексної програми розвитку освіти Миргородського району на 2016 – 
2020 роки придбано 35 ноутбуків, мікроскоп , 5 багатофункціональних пристроїв та інтерактивний 
комплекс. На загальну суму – 448462,00 грн. 

На виконання Програми реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного 
виховання молоді Миргородського району на 2016-2020 роки у 2017 році закуплено спортивно-
туристичний інвентар для 5 загальноосвітніх навчальних закладів району, а також у 
співфінансуванні побудовано 2 футбольних майданчика зі штучним покриттям, у смт.Комишня та 
с.Дібрівка. 

Миргородський район має один із кращих показник щодо роботи по організації відпочинку та 
оздоровлення дітей. У 2017 році оздоровленням було охоплено 180 школярів (при плані – 92). На 
це було використано коштів на суму – 1186 тис.грн. 

Другий рік поспіль працює механізм з часткової оплати вартості путівки до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку області за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів. Також 
здійснюється одноразова допомога   (1 тис.грн) одному з батьків. Однією із складових щодо 
збереження здоров’я дітей є організація якісного харчування. Тому за рахунок місцевого бюджету 
всі учні 1-4 класів безкоштовно отримують гаряче харчування. Для дотримання технології 
приготування страв харчоблоки закладів освіти постійно модернізуються шляхом заміни кухонного 
обладнання та інвентаря. 

На виконання Комплексної програми розвитку освіти Миргородського району на 2016-2020 роки по 
розділу «Заходи з енергозбереження»  у 2017 році було проведено: 



·        технічне переоснащення існуючої газової котельні для опалення на альтернативному 
виді палива у Ромоданівській ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 500 035 грн. 

·        заміну вікон та дверей на металопластикові на суму 3 409 503 грн.(в Трудолюбівській 
ЗОШ І-ІІІ ст., Попівській ЗОШ І-ІІІ ст., Комишнянській ЗОШ І-ІІІ ст., Хомутецькій ЗОШ І-ІІІ ст., 
Гаркушинськів СШ І-ІІІ ст., Остапівській ЗОШ І-ІІІ ст.,Ромоданівській ЗОШ І-ІІІ ст., 
Кибинцівській ЗОШ І-ІІІ ст., Петрівцівській ЗОШ І-ІІІ ст., Зуївцівській ЗОШ І-ІІІ ст., 
Савинцівській ЗОШ І-ІІІ ст., Черкащанському НВК, Комишнянському ДНЗ «Малятко»); 

·        встановлення поверхневих систем опалення «БіЛЮКС» для Гаркушинського ДНЗ 
«Промінчик» на суму 55 582,01 грн.; 

·        виділено 83 848,44 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт приміщень Ромоданівської ЗОШ І-ІІІ ст. та 287 187,42 грн. на 
виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво шкільного спортивного 
залу Ромоданівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

·        поточні ремонти їдалень на суму 357 018 грн. (Зубівський НВК, Ромоданіська ЗОШ І-ІІІ 
ст., Біликівський НВК); 

·        поточні ремонти у дошкільних навчальних закладах на суму 310 296 грн. (Попівський 
ДНЗ «Веселка», Гаркушнський ДНЗ «Промінчик»); 

·        у Комишнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено поточний ремонти вхідних дверей та 
санвузлів, поточний ремонт з гідропневматичним очищенням системи опалення будівлі, 
поточні ремонти з гідродинамічним очищенням системи каналізації на суму 368 556 грн. 

На підготовку до нового навчального року було витрачено близько 731 000 грн. (кошти районного, 
місцевих бюджетів та спонсорські), окрім того за кошти районного бюджету на всі ЗНЗ, НВК та ДНЗ 
придбано фарби на 215 000 грн. Для якісного впорядкування територій шкіл та прилеглих до них 
територій було придбано мотокоси на суму 81 130 грн. Всі заходи та роботи по підготовці до нового 
навчального року  завершилися до 01.09.2017 року. 

Протягом 2017 року придбано на потреби закладів освіти Миргородського району: побутової 
техніки та обладнання для кухні на суму 457 554 грн., придбано комп’ютерне обладнання та 
приладдя на суму 197 692 грн., меблі на суму 212 368 грн.. Для покращення якості питної води 
встановлено питні фонтанчики на суму 92 000 грн. (у Гаркушинській СШ І-ІІІ ст., у Зубівському НВК, 
у Трудолюбівській ЗОШ І-ІІІ ст. та у Кибинцівській ЗОШ І-ІІІ ст.). Не залишається поза увагою 
оплата праці педагогічним працівникам. Рішенням сесії районної ради було підвищено заробітну 
плату працівникам дошкільних та позашкільних закладів (на два тарифних  розряди). 

З метою забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 
сімейне виховання Службою у справах дітей спільно з Центром соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді в 2017 році 7 дітей, які набули  статус дитини, позбавленої батьківського 
піклування чи дитини-сироти, влаштовані у сім’ї громадян району під опіку та 
піклування.              

Станом на 01.01.2018 року 66 дітей проживають у сім’ях опікунів/піклувальників, 4 дітей - у 
прийомних сім’ях, 7 дітей - у дитячих будинках сімейного типу. Станом на 01.01.2018 на обліку 
служби перебуває 25 дітей із 15 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Із цієї 
кількості дітей, 18 дітей взяті на облік протягом 2017 року. 

У 2017 році відповідно до плану роботи служби у справах дітей проведено чотири координаційних 
ради, на засіданнях яких розглянуто 10 питань: 2-профілактики злочинності, 8 - захисту прав та 
інтересів дітей; 10 засідань комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації 



Одним із надзвичайно відповідальних напрямків є робота з учасниками АТО/УБД та їх родинами. У 
2017 році до Центру соціальної служби для дітей, сімей та молоді звернулося 28 учасників АТО з 
питань соціального захисту, 9 учасників АТО щодо проходження профадаптації. На реалізацію 
обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області 
на 2013-2020 роки Миргородському району виділено  77 тисяч гривень для оздоровлення членів 
родин загиблих учасників АТО. 

            

За ініціативи Миргородської районної державної адміністрації було утворено комунальне 
підприємство «Щит Миргородщини», з метою охорони спільного майна територіальних громад сіл і 
селищ Миргородського району; забезпечення безпеки, життя та здоров’я  громадян, їх майна. 
Таким чином було вирішено питання з працевлаштування учасників АТО. 

Виявили бажання оздоровитися 5 сімей / 7 осіб, центром закуплено 6 путівок на суму 52,623 грн. В 
рамках вищезгаданої програми з обласного бюджету також було виділено 30 тисяч гривень для 
проведення санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих воїнів-інтернаціоналісів. 

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. 

У 2017 році в районі функціонувало: 27 бібліотек, 39 клубних закладів, 2 музеї, централізована 
бухгалтерія, 1 дитяча музична школа. 

Відповідно до рішень третьої сесії сьомого скликання Великосорочинської сільської ради від 10 
лютого 2017 року «Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
Миргородського району до спільної власності Великосорочинської сільської ради закладів культури 
та майна», вісімнадцятої (позачергової) сесії сьомого скликання Миргородської районної ради від 
21 лютого 2017 року № 2 «Про надання дозволу на передачу бюджетних установ (закладів 
культури) із спільної власності територіальних громад сіл і селищ Миргородського району до 
власності Великосорочинської об’єднаної територіальної громади, згідно розподільчого балансу», 
шостої позачергової сесії Великосорочинської сільської ради сьомого скликання від 28 квітня 2017 
року «Про переведення працівників культури до відділу освіти, культури, молоді та спорту 
виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради» Великосорочинську дитячу музичну 
школу, Великосорочинський, Полив'янський сільські будинки  культури, Великосорочинську, 
Полив'янську сільські бібліотеки – філіали 03 травня 2017 року передано до Великосорочинської 
ОТГ. 

Відповідно до рішень двадцять дев'ятої  (позачергової) сесії сьомого скликання Миргородської 
районної ради від 08 грудня 2017 року № 4 «Про передачу Миргородського районного історико – 
краєзнавчого музею у власність Великосорочинської об'єднаної територіальної громади в особі 
Великосорочинської сільської ради», від 08 грудня 2017 року № 3 «Про передачу 
Великосорочинського літературно-меморіального музею М.В. Гоголя у власність 
Великосорочинської об'єднаної територіальної громади в особі Великосорочинської сільської 
ради», від 08 грудня 2017 року № 5 «Про звернення до Великосорочинської об'єднаної 
територіальної громади в особі Великосорочинської сільської ради», рішення шістнадцятої 
(позачергової) сесії Великосорочинської сільської ради сьомого скликання від 15 грудня  2017 року 
«Про передачу із спільної власності територіальних сіл, селищ Миргородського району до спільної 
власності територіальної громади Великосорочинської сільської ради музеїв», рішень сімнадцятої 
сесії Великосорочинської сільської ради сьомого скликання від 22 грудня  2017 року «Про 
переведення працівників музеїв з відділу культури і архіву Миргородської РДА до відділу освіти, 



культури, молоді та спорту виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради», від 22 
грудня  2017 року «Про затвердження актів прийому – передачі із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Миргородського району до спільної власності 
Великосорочинської сільської ради музеїв» Великосорочинський літературно – меморіальний 
музей М.В.Гоголя, Миргородський районний історико – краєзнавчий музей 31 грудня 2017 року 
передано до Великосорочинської ОТГ. 

      

Лікувально-профілактичними закладами Миргородського району продовжується  робота по 
виконанню заходів, спрямованих на пріоритетний розвиток охорони здоров’я матерів і 
дітей, наближення лікарської, в тому числі спеціалізованої медичної допомоги до 
населення, в першу чергу сільської місцевості, профілактику соціально-небезпечних 
хвороб, раціональне використання наявних ресурсів галузі. 

Первинну медичну допомогу населенню Миргородського району надає Комунальний заклад 
«Миргородський центр первинної медико-санітарної допомоги», структурними підрозділами якого є 
15 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 29 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

Кошторисом на 2017 рік по загальному фонду було затверджено: 

·        25 860 818,00  грн., в т.ч. 18 598 135,00 грн. - кошти медичної субвенції, 

·        4 611 745,00 грн. – кошти районного бюджету, 

·        784 919,00 грн. – кошти сільських рад та міської ради, 

·        443 919,00 грн. – кошти В.Сорочинського ОТГ, 

·        1 422 100,00 грн. - кошти Урядової програми «Доступні ліки». 

Кошторис по загальному фонду на 2017 рік  виконано на 97%. 

По спеціальному фонду кошторисом затверджено 1 351 430,00 грн. - кошти сільських, селищних 
рад та міської ради. 

Кошторис Миргородського району Комунального закладу «Миргородський центр первинної медико-
санітарної допомоги» на 2017 рік по спеціальному фонду виконано на 100%. 

На протязі 2017року Комунальний заклад «Миргородський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» плідно співпрацював з сільськими і селищними радами. 

Так за кошти сільських рад проведені енергозберігаючі заходи, виконані поточні та капітальні 
ремонти в АЗПСМ та ФАПах с. Велика Грем’яча, с. Гаркушинці, с. Савинці, с. Шарківщина, с. 
Попівка, с. Зуївці, с. Гасенки, с. Єрки, с. Черкащани, с. Мокрії, с. Білики, с. Шахворостівка, с. 
Бакумівка, с. Остапівка, що значно покращило умови перебування пацієнтів в медичних закладах 
району, а саме: 

-  в амбулаторії ЗПСМ с. Савинці було зроблено капітальний ремонт покрівлі та поточний ремонт 
амбулаторії на суму 504 022,80 грн; 

- за кошти Попівської сільської ради був проведений поточний ремонт приміщення ФАП с. Велика 
Грем’яча та капітальний ремонт автомобіля на загальну суму 150 566,68 грн.; 

- в амбулаторії ЗПСМ Гаркушинці проведений поточний ремонт на суму 150 000,00 грн.. 

За кошти, які були виділені Ромоданівською селищною радою був придбаний автомобіль для 
амбулаторії ЗПСМ смт. Ромодан, для забезпечення своєчасного надання медичної допомоги за 
викликами хворих. 



У 2017 році для придбання комп’ютерної та оргтехніки для лікарів амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини м. Миргород були залучені кошти Миргородської міської ради. 

Активно велася робота щодо забезпечення амбулаторій та ФАПів (фельдшерсько-акушерський 
пунктів) району мережею інтернету. 

Прийнято рішення та ведуться підготовці роботи до перетворення медичного закладу в комунальне 
некомерційне підприємство. Медичні заклади лише у статусі комунальних некомерційних 
підприємств матимуть змогу укладати договори з Національною службою здоров’я України. 

Відтак реорганізація бюджетних установ в комунальні некомерційні (комерційні) підприємства дасть 
змогу сформувати систему менеджменту, спрямовану на підвищення якості послуг і розвиток 
підприємства. 

Комунальні некомерційні підприємства матимуть більше свободи у співпраці з іншими закладами 
охорони здоров’я (на основі укладених між ними договорів). Зокрема вони зможуть ефективніше 
перерозподіляти функції, об’єднувати фінансові ресурси без оформлення «міжбюджетних 
трансфертів» між відповідними місцевими радами. Це сприятиме ефективній реструктуризації 
первинних і вторинних медичних послуг, допоможе збалансувати всю систему охорони здоров’я. 

  

У цьому суть нової моделі фінансування, яка буде впроваджуватися впродовж усього 2018 року на 
первинній ланці. За 2017 рік кількість відвідувань на амбулаторно-поліклінічному прийомі на одного 
жителя складає 6,3 як і в минулому році, а кількість профілактичних відвідувань зменшилась  з 2,1 
до 2,0 на одного жителя. В два рази збільшилася кількість відвідувань вдома на 100 жителів і 
складає 0,9 проти 0,5 за минулий рік. 

За  звітним періодом по Миргородському району народилося 442 дитини, проти  499 в 2016році, з 
них в пологовому відділенні Миргородської ЦРЛ 320 дітей,проти 341 в 2016 році. Народжуваність 
склала – 6,3. Випадки материнської та малюкової смертності не зареєстровано. 

Медико - демографічна ситуація в районі складна. Народжуваність знизилась в порівнянні з 
аналогічним періодом 2016 року і  складає 6,3 проти 6,9 на 1000 населення.  Зареєстровано – 1223 
випадків смерті, на 1000 населення показник склав 17,4 (2016р. – 18,6). Природний приріст : 
мінус  812 (-11.5 на 1000 населення). Смертність в працездатному віці склала 3,6 – 147 випадків. 

Вихід на інвалідність  працездатного населення  зменшився і становить -59,1% на 10 тисяч, проти 
59,8 % у 2016 році. 

Рівень первинної інвалідності дитячого населення зменшився -29,2 на 10 тис. дитячого населення 
проти 29,5  у 2016 р. 

Кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах району складає 5299, що більше на один 
відсоток ніж в 2016 році, за рахунок збільшення ліжок в первинній ланці з 120 до 125.  По ЦРЛ 
проліковано на ліжках денного стаціонару 1243 осіб, по первинній ланці 4056 осіб. 

Первинна захворюваність на 10 тис. населення складає 2431,3 проти 2955,4 в 2016 році, 
хворобливість на 10 тис. населення збільшилась і складає 15169,5 проти 15669,21.  

Станом на 1.01.2018 року цілодобових ліжок по Миргородському району -370. Проліковано хворих в 
стаціонарі Миргородської ЦРЛ-12134, проти 12262 в 2016році, середній термін лікування за 2017 
рік складає -9,0, проти 9,1 в минулому році. 

На 2017 рік на фінансування Миргородської ЦРЛ з районного бюджету було виділено кошти в сумі 
68104,9 тис.грн., в порівнянянні з 2016 роком на11425 грн більше. На утримання стаціонару 
використано 53126,1 тис. грн., на утримання поліклінічних відділень 10981,0 тис.грн. 



Із загальної суми асигнувань використані: 

- на оплату праці кошти в сумі 49255,5 тис. грн. 

- на медикаменти  1811,7 тис.грн 

- на продукти харчування 724,6 тис.грн. 

- на комунальні послуги та енергоносії 6188,5  тис.грн. 

- на   соціальне забезпечення   (пільгові пенсії та медикаменти) -897,1 тис.грн. 

Фактично використано медикаментів для лікування хворих на суму 827,2 тис. грн. 
Забезпечено      пільговими      ліками      438     осіб,      пільговим зубопротезуванням 64 
особи.  Залучено позабюджетних коштів за 2017 рік – 3570,6 в тому числі : 

- медичні послуги 1128,7 тис.грн., 

- надходження від господарської діяльності 106,1 тис.грн., 

- плата за оренду майна 149,3тис.грн., 

- гранти та дарунки 353,7 тис.грн., 

- на виконання окремих доручень 1815,5 тис.грн. 

За звітний період 2017року були виконані наступні капітальні ремонтні роботи за кошти місцевого 
бюджету: 

- акушерсько-гінекологічне відділення (пологові ліжка)-1457,2 тис.грн. 

- травматологічний пункт-231,3 тис.грн. 

- проводиться  ремонт дитячого відділення. 

Проведені поточні ремонтні роботи-на суму - 1506,6 тис.грн. 

Таким чином результати роботи Миргородської районної державної адміністрації дають підстави 
стверджувати, що райдержадміністрація, як орган виконавчої влади, забезпечує здійснення 
делегованих районною радою повноважень ( у відповідності до чинного законодавства) - ситуація в 
районі стабільна і прогнозована. 

Досягнуті  результати будуть розвиватися і в наступному році. Райдержадміністрацією у співпраці 
із  органами місцевого самоврядування буде і надалі проводиться системна робота  спрямована на 
виконання завдань центральних органів виконавчої влади, реформування секторів економіки, та 
вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району.  

 


