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ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ 
 

 Протягом 2018 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 2018 року до райдержадміністрації надійшло 1110 звернень, 
що на 145 звернень менше порівняно з 2017 роком (1255). 
 Письмових звернень надійшло – 921 (за 2017 рік – 1024), електронних 
звернень не надходило. Колективних заяв і скарг отримано – 12 (за 2017 рік – 
12), повторних – 10 (за 2017 рік – 7). За звітний період спостерігається 
тенденція збільшення  повторних звернень. Причиною, що зумовлює 
надходження повторних звернень є небажання заявників сприймати надані 
роз’яснення на порушені питання. 

Дані аналізу питань, порушених у зверненнях громадян за 2018 рік 
свідчать, що найбільшу частку з них складають питання соціального захисту 
– 866 (за 2017 рік – 1037), охорони здоров’я – 44 (за 2017 рік – 22), 
комунального господарства – 33 (за 2017 рік – 28), аграрної політики і 
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земельних відносин – 30 (за 2017 рік – 41), транспорту і зв'язку – 29 (за 2017 
рік – 14), освіти – 17 (за 2017 рік –  15). 

Протягом 2018 року керівництвом райдержадміністрації проведено 141 
особистий та 74 виїзних прийомів громадян. На прийомах побувало 189 
заявників (за 2017 рік – 231). Зокрема у голови райдержадміністрації 
проведено 18 особистих прийомів громадян, звернулось 22 особи (за 2017 рік 
– 30), виїзних прийомів – 16, звернулось 13 осіб (за 2017 рік – 22). У 
заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації проведено 123 
особистих прийомів, звернулось – 93 особи (за 2017 рік – 108), виїзних 
прийомів – 58, звернулось – 61 особа (за 2017 рік – 71). 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 
 

 У районній державній адміністрації та її структурних підрозділах 
згідно зі штатним розписом 76 посад, з низ 69 посад державної служби та 7 
посад недержавної служби. На посадах державної служби працює 66 осіб, на 
посадах недержавної служби – 7 осіб. 

В апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах працює 3 
магістри державного управління та 1 магістр державної служби.  

Одним із пріоритетних напрямків роботи з персоналом є забезпечення 
кваліфікованими працівниками, здатними компетентно і відповідально 
виконувати управлінські функції. Протягом звітного періоду за програмами 
короткотермінового семінару, постійно діючого семінару та професійної 
програми підвищили кваліфікацію 8 державних службовців. 
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У 2018 році проведено засідання конкурсних комісій 
райдержадміністрації по заміщенню 2 вакантних посад державної служби 
категорії «Б» і «В». За результатами конкурсу призначено 2 особи. 

Проведено 12 засідань колегії райдержадміністрації. 
 Головою райдержадміністрації видано 455 розпоряджень 

 Ведеться персоніфікований облік виборців. Станом на 01.01.2019 року в 
Миргородському районі нараховується 24600 виборців. 

 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ 

 
 Реформа триває з 2015 року, і почалася вона з Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», прийнятого Верховною 
Радою України 15 лютого 2015 року.  
 Перспективний план формування територій громад Полтавської області 
(далі Перспективний план) було розроблено у відповідності до Закону 
України від 05.02.2015 №157-VIII «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» та постанови КМУ від 08.04.2015 №214 «Про 
затвердження Методики формування спроможних територіальних громад». 
 Відповідним рішенням Полтавської обласної ради від 23 вересня 2015 
року №216 «Про внесення змін до Перспективного плану формування 
територій громад Полтавської області» було схвалено перелік 
запропонованих спроможних територіальних громад Полтавської області 
Перспективного плану формування територій громад Полтавської області в 
новій редакції, зокрема по Миргородському району до переліку 
запропонованих потенційних громад ввійшли: Миргородська, Комишнянська 
та Великосорочинська територіальні громади.  
 У перспективі згідно Перспективного плану буде створено ще дві 
територіальні громади Комишнянська - до складу якої ввійдуть: Остапівська, 
Черкащанська, Зуївецька, Черевківська, Клюшниківська сільські ради та 
Миргородська об’єднана територіальна громада - до складу якої ввійдуть 
Ромоданівська, Кибинцівська, Петрівцівська, Слобідська,  Попівська, 
Вовнянська, Шахворостівська, Ярмаківська, Дібрівська, Хомутецька, 
Зубівська, Біликівська, Гаркушинська сільські ради.  
 А також до Великосорочинської ОТГ згідно Перспективного плану ще 
ввійдуть Великобайрацька, Солонцівська, Савинцівська, та Великообухівська 
сільські ради. 
 Протягом 2018 року неодноразово проводились зустрічі та обговорення 
перспектив добровільного формування об’єднаних територіальних громад, 
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але станом на 01.01.2019 року фактичного об’єднання територіальних громад 
на території району не відбулося. 

 
ОБОРОНА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

  
 
 У сфері оборонної роботи проведені весняні і осінні призови громадян 
на строкову службу, призвано 31 чоловік. Проводилася робота по 
популяризації військової служби за контрактом, в результаті якої 18 жителів 
району уклали контракти з військовими частинами. 
 На кінець року на обліку перебувають 300 демобілізованих учасників 
АТО. 
 Протягом 2018 року на території району зареєстровано надзвичайну 
ситуацію природного характеру, місцевого рівня. Це виявлення африканської 
чуми свиней у ДП ДГ ім. Декабристів. 
 Слід зазначити ,що у 2018 році на виконання заходів Програми захисту 
населення від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникнення в 
Миргородському районі на 2017-2020 роки було використано 60,24 тис. грн.  
 

БЮДЖЕТНА СФЕРА 
 
 Протягом 2018 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. 
 До зведеного бюджету Мирго- 
родського району входять 24 бюд- 
жети, з яких 1-районний, 2селищних,21 сільський.  

Дохідна частина зведеного 
бюджету по загальному фонду 

виконана на 118,1% 
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 За 2018 рік дохідна частина зведеного бюджету Миргородського 
району (без урахування міжбюджетних трансфертів) по загальному фонду 
виконана на 118,1%, при планових показниках 155236289 грн., фактичне 
виконання становить 183337082 грн.,що на 50087094 грн більше ніж у 2017 
році. 

 
 Найбільші надходження до зведеного бюджету становлять: 
 по податку на доходи фізичних осіб в сумі-73465,6 тис. грн. при плані 

71774,4 тис грн., або 102,3 % виконання, що на 12338,4 тис. грн. 
більше проти надходжень 2017 року, і становить 40,1% загальної суми 
надходжень (без врахування міжбюджетних трансфертів); 

 по земельному податку та орендній платі за землю в сумі 56620,7 
тис.грн, при плані 45661,7 тис грн. або 124% виконання, що на 9839,7 
тис.грн більше проти надходжень 2017 року,і становить 30,9% 
загальної суми надходжень (без врахування міжбюджетних 

133,25 тис.грн.

183,34 тис.грн.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 рік 2018 рік

2017 рік

2018 рік

40,10%

30,90%

14,40%

11,30%
1,60% 1,50%

Структура фактичних надходжень 
зведеного бюджету за 2018 рiк

ПДФО

Земельний податок i 
оренда

Єдиний податок

Рентна плата

Акцизний податок

Інші податки



7 
 

трансфертів); 
 по єдиному податку в сумі 26815,0 тис. грн, при планових показниках 

18425,9 тис. грн, або 145% виконання, що на 6532,0 тис. грн більше 
проти надходжень 2017 року, і становить 14,6% загальної суми 
надходжень (без врахування міжбюджетних трансфертів); 

 по рентній платі за користування надрами надходження становлять 
20701,7 тис. грн, що становить 11,3% загальної суми надходжень (без 
врахування міжбюджетних трансфертів); 

 План по доходах загального фонду по всіх місцевих бюджетах району 
виконали: 
 

 
 
 
 
 

  
 
 Доходи спеціального фонду зведеного бюджету району виконано в 
сумі 24399,6 тис. грн., що на 771,1тис.грн, ніж за 2017 рік. 
 В структурі фактичних надходжень (без врахування міжбюджетних 
трансфертів) спеціального фонду за 2018 рік основу складають наступні 
джерела: 

 
 власні надходження бюджетних установ-11244,6 тис. грн, що становить 

89%; 
 кошти цільових фондів-1165,9 тис. грн, що становить 9,2%; 
 решта податків-230,7 тис. грн що становить 1,8%. 

89%

9,20% 1,80%

Структура фактичних надходжень 
спеціального фонду за 2018 рік

Власні надходження 
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1 районний бюджет 

21 сільський бюджет  

2 селищних бюджети 
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Надходження цільового фонду за 2018 рік склали 1165,9 тис. грн.,в 
структурі яких : 
ГПУ «Полтавагазвидобування»-24,6 тис. грн; 
ТОВ «Агротех-Гарантія»-199,9 тис. грн; 
ФОП «Батьківщина -Нива»-300,0 тис. грн; 
ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» -36,0 тис грн.; 
ТОВ АФ «Миргородська» -4,0 тис. грн; 
ТОВ «Східний геологічний союз»-500,0 тис. грн. 
ПП ім. Зубковського -101,4 тис.грн.  

 Виконання видаткової частини бюджету району за 2018 рік по 
загальному фонду становить 
 417232,7 грн., при уточненому 
 плані 429316,3 грн., бюджетні 
 асигнування освоєно на 97,2 %. 

Асигнування загального фонду спрямовувались на: 
 органи місцевого самоврядування - 31931,6 грн.,що становить 
7,6% до загального обсягу видатків;  
 освіти - 92522,5 грн. що становить 22,2 % до загального обсягу 
видатків; 
  охорони здоров’я – 80367,3 грн. що становить 19,3%, до загального 
обсягу видатків; 
 соціального захисту – 150510,1 грн. що становить 36,1 % до загального 
обсягу видатків; 
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 культури – 12117,6 грн., що становить - 2,9 % до загального обсягу 
видатків; 
 житлово-комунальне господарство – 6368,6 тис. грн., що становить 
1,5% до загального обсягу видатків; 
 фізичної культури і спорту – 1035,6 тис. грн.,що становить 0,2 % до 
загального обсягу видатків; 
  економічна діяльність – 11678,0 тис. грн. що становить 2,8 % до 
загального обсягу видатків; 
 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 01.01.2019 року кредиторська заборгованість виникла тільки 
по пільгах та субсидіях в сумі 8856,4 тис. грн. за рахунок коштів Державного 
бюджету. 
 

АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС  
 

 Одним із важливих чинників стабільного економічного розвитку 
району є робота агропромислового комплексу, збільшення пропозиції на 
внутрішньому та зовнішніх ринках продукції аграрного сектору, 
забезпечення її належної якості, нарощування кількості  робочих місць та 
зростання доходів працівників, зайнятих в аграрному секторі. 

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.  

Нарощування обсягів виробництва валової продукції забезпечено 
сільськогосподарськими підприємствами району на 51 % і становить 726,9 
млн. грн., або більше на 248,4 млн. грн.(478,5 млн грн. за 2018 рік) 
 Традиційно, четвертий рік поспіль, район має один з найбільших 
валовий збір зернових по області, а саме: 2015 рік – 285,9 тис. тонн, 2016 рік 
– 286,8 тис. тонн , 2017 рік – 194,9 тис. тонн, 2018 рік – 348,9 тис. тонн. 
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Валове виробництво зернових складає 348,9 тис. тонн., при урожайності 
90,1 ц/га, Миргородський район займає лідируючу позицію за показниками 
валового збору та урожайності.  

Валове виробництво соняшника становить 35,5 тис. тон, при середній 
урожайності 30,2 ц /га. 

Валове виробництво кукурудзи становить 234,8 тис.тонн при 
урожайності 85,1 ц/га. 

Цукровий буряк викопано на площі 929,8га з урожайністю 443,7 ц/га. 
      Овочеві культури і картоплю зібрано на площі 493,4га, що становить 
9776,1тонни з урожайністю 198,1ц/га, картоплі накопано  8180,5 тонн  при 
урожайності 185,9 ц/га, валове виробництво овочів склало 1,6 тис тонн  при 
урожайності 298,8 ц/га. 
      Під урожай 2019 року проведено посів озимих всього 7576,3 га, в т.ч. 
озимої пшениці 6159,8га , озимого жита 45 га, озимого ячменю 540,8га, крім 
того озимого ріпаку 750,7 га.  
      За 12 місяців 2018 року сільгосппідприємствами району вироблено: 

 молока - 20,93 тис.тонн (на 742 тонни більше ніж у 2017 році); 
 м’яса в живій вазі - 1505 тонн ( на 475,6 тонни менше ніж у 2017 

році); 
 яєць - 315,3 тис. штук (на 93,8тис штук менше ніж у 2017 році). 

 В цілому на модернізацію агропромислового виробництва за 2018 рік 
придбано сільськогосподарської техніки  - 25 одиниць  на загальну суму 8,3 
млн.грн. 

РИНОК ПРАЦІ 
 

 Серед  основних пріоритетів діяльності райдержадміністрації – 
забезпечення права громадян на працю, гідну її оплату і соціальний захист. 

Послугами служби зайнятості за 12 місяців 2018 року скористались 
1865 безробітних громадян, що менше порівняно з минулим роком на 508 
осіб. За професійними групами найбільшу частку осіб, котрі поповнили лави 
безробітних, склали робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за 
роботою технологічного устаткування (25,5%), працівники сфери торгівлі і 
послуг (15,8%), законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери  
(10,7%), фахівці (10,1%), професіонали (7,6%). 
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Станом на 1 січня 2019 року в Миргородській міськрайонній філії 
Полтавського ОЦЗ перебувало на обліку 554 особи (менше проти минулого 
року на 56 осіб), мали статус безробітного 475 осіб (менше проти минулого 
року на 96 осіб), з них отримують допомогу по безробіттю 437 осіб. 

За сприяння  державної  служби зайнятості за 12 місяців 2018 року 
 отримали роботу - 3615 осіб (більше порівняно з минулим роком на 336 
осіб). Рівень працевлаштування безробітних склав 49,7%. 

 

Середньомісячна заробітна плата на підприємствах, установах та 
організаціях становить 6569 грн, що на 24,9% більше минулого року.(в 2017 
році вона становила 5259грн) 

Динаміка зростання рівня середньомісячної заробітної плати в районі 

за 2018 рік 
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ОСВІТА  
 

Протягом 2018 року реформування 
освітньої галузі району було спрямоване 
на підвищення якості освітніх послуг, 
покращення умов перебування дітей у нав- 
чальних закладах, зміцнення та збережен 
ня 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. 
 
 

      
 
 

  
 

 

 

 У звітному періоді галузь освіти за загальним фондом районного 
бюджету профінансована в сумі 92 020 271 грн. при уточнених бюджетних 
призначеннях  92 886 380 грн., бюджетні призначення освоєно на 99,1  %.  
 Кошти на дошкільні заклади освіти за 2018 рік використані в сумі 
14 132 777 грн, що складає 99,3% до планових бюджетних призначень, 
Загальноосвітні школи профінансовані в сумі 73 325 617 грн., що складає 
99,0% до планових бюджетних призначень. На утримання позашкільних 
закладів та на заходи з позашкільної роботи з дітьми за 2018 рік спрямовано 
1 393 875 грн., що складає  99,7 % до планових бюджетних призначень. 
Кошти на методичну роботу в звітному періоді використані  в сумі 1 132 671 
грн., що складає 99,7% до планових бюджетних призначень.  
 Усі заклади загальної середньої освіти забезпечені навчально-
комп’ютерними комплексами, сучасним технічним обладнанням та 
підключені до мережі Інтернет. 

Створено «Інклюзивно-ресурсний центр» Миргородської районної 
ради Полтавської області. 

Мережа дошкільних 
навчальних закладів району: 

 дошкільні навчальні 
заклади-16 

 навчально- виховний 
комплекс-

«загальноосвітня 
школа-І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний 
заклад»-4 

Мережа закладів освіти: 

 навчально - виховні комплекси 
-4 

 опорні навчальні заклади -2 
 загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів- 12  
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Підвезення до закладів загальної середньої освіти та додому 
здійснюється 527 учнів та 57 вчителів до 16 освітніх закладів за рахунок 
субвенції органів місцевого самоврядування. Для здійснення підвезення 
задіяні 13 шкільних автобусів, 2 приватних підприємці. 
Налагоджено ефективну співпрацю з органами місцевого самоврядування 
щодо оновлення матеріально – технічного бази закладів освіти. Залучено 
коштів майже на 1 млн. грн. більше ніж у 2017 році та на 2 млн. більше ніж у 
2016 році. 

 
Проведення капітальних та поточних ремонтів будівель, споруд та комунікацій 

(використано коштів тис. грн.) 
 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Районний бюджет 
 

3990,2 5128,9 1425,4 

Бюджети органів місцевого 
самоврядування 

1528,8 2714,1 3673,8 

Придбання товарів господарського призначення 
(використано коштів тис. грн.) 

 2016 рік 2017 рік 2018 рік 
Районний бюджет 

 
8270,5 4710,7 4379,8 

Бюджети органів місцевого 
самоврядування 

2011,9 4283,8 3089,3 

Запущено три котельні на твердому паливі (Великосорочинська ЗОШ І-
ІІІ ступенів, Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ступенів та Комишнянська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів). 

 
 Особлива увага приділялася енергозбереженню та модернізації систем 
опалення навчальних закладів, майже в усіх школах та садочках встановлені 
енергозберігаючі вікна, проведено реконструкцію котелень з метою 
енергоефективності за ЕСКО - механізмом у Попівській ЗОШ та Зубівському 
НВК. Встановлені сучасні твердопаливні котли у школах в смт. Ромодан, 
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 с. Хомутець, смт. Комишня, с. Великі Сорочинці, що  дало змогу значно 
зменшити використання природного газу для їх опалення.  
 Миргородський район має один із кращих показників щодо роботи по 
організації відпочинку та оздоровлення дітей. У 2018 році в районі 
працювало 18 пришкільних таборів  з денним перебуванням. Відпочинкові 
послуги отримали 730 дітей - це 41% від загальної кількості дітей шкільного 
віку. За рахунок часткової оплати оздоровлено 133 дитини, використано 251 
тис.102 грн. коштів обласного та районного бюджетів. В цілому 
відпочинковими та оздоровчими послугами охоплено у межах 51% дітей від 
загальної чисельності дітей шкільного віку. 
 

КУЛЬТУРА 
 

  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 2018 році в районі функціонувало 68 закладів культури 
 На утримання закладів культури за 2018 рік було використано по 
загальному фонду 12 831 664 грн., при планових бюджетних призначеннях  
13 048 872 грн., асигнування освоєно на 98,3 %.  

Обсяг планових асигнувань за звітний період по забезпеченню 
діяльності бібліотек складає 3 738 146 грн., фактично профінансовано 3 604 
529  грн., бюджетні асигнування освоєно на 96,4% 

Кошти на утримання будинків культури, клубів  використані в сумі 
7 846 717 грн., що складає 98,9 % до планових бюджетних призначень. 

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 
проведено ремонтів та придбано обладнання, матеріалів тощо на загальну 
суму 3062,8 тис. грн.,такі як : підписка періодичних видань, комп’ютерна 
техніка, технічні сценічні костюми, котли, білюкси, електролічильник, 
музична апаратура, мікрофони та кабелі, господарські та будівельні 
матеріали тощо. 

У серпні 2018 року розпочато капітальний ремонт Ромоданівської 
дитячої музичної школи. Касові видатки на проведення ремонту становлять 
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1133839,20 гривень,проведений поточний ремонт покрівлі Гаркушинського 
сільського будинку культури на суму 49940 гривень. 

Для закладів культури району на 2018 рік передплачено періодичних 
видань на суму 34740,71 гривень. 

З метою поповнення бібліотечних фондів за звітний період придбано 
книги на суму 7500 гривень (1500 гривень  - спецкошти, 6000 грн. - субвенція 
від сільських, селищних рад).  

За звітний період в районі відкрито 3 пункти вільного доступу до 
мережі Інтернет, де кожний житель району може безкоштовно скористатися 
доступом до всесвітньої глобальної мережі. 

  
 
Район області є перспективним для розвитку різних типів туризму: 

оздоровчий, кваліфікований, з активним способом пересування, культурно-
пізнавальний та культурно-етнографічний, релігійний, паломницький. 

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, гребінники, вишивка, лоза, різьба по дереву). Діє маршрут зеленого 
туризму, який пролягає через районний складовий кластеру Полтава – 
Миргород – Сорочинці.  

У 2018 році проведено інвентаризацію пам'яток культурної спадщини 
району, створений електронний облік пам’яток та розроблено на пам’ятки 
паспорти. 

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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МОЛОДЬ, СПОРТ 
 

Районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» в 2018 році була перейменована на Місцевий осередок 
Громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство 
«Колос» у Миргородському районі Полтавської області. 

Спортивне товариство фінансується з районного бюджету в повному 
обсязі (заробітна плата працівників та районної спортивної школи, а також на 
спортивно-масові та оздоровчі заходи. 

На фізичну культуру і спорт передбачено в звітному періоді бюджетні 
асигнування в обсязі 1 062 000 грн. профінансовано  1 035 591 грн., кошти 
освоєно на  97,5%. 

 В районі збереглися 16 колективів фізкультури з них 15-системи 
агропромислового комплексу, 1 колектив Хомутецького ветзооколеджу. 
Працює 8 фахівців, 7 осіб працює на громадських засадах, які допомагають 
головам сіл по організації та проведенні спортивно-масових заходів. 

У 2018 році спортсмени району взяли участь у 94 спортивно-масових 
заходах з видів спорту. З них у заходах районного рівня – 26, обласного – 57, 
всеукраїнського – 8, міжнародного – 3. Кількість спортсменів, які вибороли 
призові місця становить – 96 осіб, з 487 спортсменів, які взяли участь в 
різноманітних змаганнях, 6 – спортсменів стали призерами міжнародних 
змагань. 

  
 

В 2018 році підготовлено 2 майстри спорту України це спортсмени з 
гирьового спорту , 8 кандидатів в майстри спорту України та 10 спортсменів 
1 розряду. За останній час районною ДЮСШ «Колос» виховано 1-го 
Заслуженого майстра спорту України та 1-го майстра спорту Міжнародного 
класу. 

За останні 2 роки збудовано та відкрито 2 майданчики зі штучним 
покриттям в селах Комишні та Дібрівка, в даний час будується такий 
майданчик в селі Попівка та спортивний зал в селищі Ромодан. 
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Порівняльна таблиця 
розвитку фізичної культури Місцевого осередку ГО «ВФСТ «Колос»  

№ 
п/п Зміст 2016 2017 2018 

1 Кількість залучених ФК і спортом   1912 1936 1953 

2 Кількість проведених спортивно-масових 
заходів 77 89 94 

3 Прийняли участь в районних змаганнях 714 743 756 

4 
Кількість спортсменів району прийняли 
участь в обласних та Всеукраїнських  
змаганнях 

451 463 487 

5 Кількість зайнятих призових місць  78 89 96 

6 Кількість дітей в дитячо-юнацькій 
спортивній школі 212 218 222 

7 Підготовлено розрядників: 1 розряду, КМС, 
майстрів спорту 21 28 33 

8 Кількість спортивних майданчиків та споруд 37 38 39 
 
Місцевий осередок Громадської організації «Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство «Колос» у Миргородському районі 
постійно займає призові місця за підсумками минулих років і є одним з 
кращих районів області по розвитку фізичної культурно-масової роботи. 

 
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 фельдшерсько - акушерських пунктів. 
 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.  
 Установи охорони здоров’я по загальному фонду профінансовані за 
2018 рік  в сумі 80367 291 грн., при уточнених планових призначеннях  
80 584 129 грн., використання коштів складає 99,7 %. 
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 На утримання центральної районної лікарні в звітному періоді 
спрямовано 65 591 480 грн., бюджетні призначення освоєно на 99,9 %, 
 Всього в Миргородській ЦРЛ  станом на 01.01.2019 р. працює лікарів – 
122 особи, середній медичний персонал – 327, молодший – 181, лікарі-
інтерни - 14 чоловік, в сільській місцевості – 10 лікарів. Укомплектованість 
штатних посад лікарів в ЦРЛ  складає 80%, середніх спеціалістів з медичною 
освітою-103% 

За 2018 рік по Миргородському району народилося 362 дитини, проти  
442 в 2017 році, з них в пологовому відділенні Миргородської ЦРЛ 350 дітей, 
проти 319 в 2017 році. 
 Медико - демографічна ситуація в районі складна. Народжуваність 
знизилась в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року і  складає 5,2 проти 
6,3 на 1000 населення.  Зареєстровано – 1203 випадків смерті, на 1000 
населення показник склав 17,3 (2017р. – 17,4). Природний приріст :  - 839  
(-12,1 на 1000 населення). Смертність в працездатному віці склала 4,7 – 185 
випадків проти 147 в 2018р. 

Кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах району складає 
5346 осіб, що більше ніж в 2017 році, за рахунок збільшення ліжок в 
первинній ланці з 125 до 136.  По ЦРЛ проліковано на ліжках денного 
стаціонару 1261 осіб, по первинній ланці 4085 осіб. 

Кількість пролікованих хворих в стаціонарі Миргородської ЦРЛ 
складає 12333 осіб, проти 12134 в 2017році, середній термін лікування за 
2018 рік складає - 8,8, проти 9,0 в минулому році. 
 За останні роки виконані капітальні ремонти по лікарні на суму 7658,5 
тис. грн, а саме: 
 

 
 
в акушерсько-гінекологічному відділенні,кардіологічному відділенні, 
хірургічному відділенні, дитячому відділенні 4 поверх. Приміщення 
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травмпункту та операційних. 
 Проведені поточні ремонтні роботи-на суму – 2563,7 тис. грн, а саме - 
Харчоблок, приміщення бактеріологічного відділу , частково паліативне 
відділення, коридор адмінкорпусу, рентген кабінет в дитячому відділенні. 
 Зроблена проектно-кошторисна документація по капітальним ремонтам 
на 2019-2020рр на суму 12936,3 тис.грн. 

В 2017 році лікарня отримала за кошти Субпроекту  Світового банку 
холтер, ДМАТ,  апатари УЗД, дефібрилятор-монітор, апарат ШВЛ, 
лабораторне обладнання. На кінець 2018 року холтером обстежено 230 
чоловік; на апаратах ДМАТ – обстежено  308 чоловік; на апаратах УЗД 
проведено 4062 обстежень. Дефібрилятор – монітор використовувався у 10 
випадках серцево-судинної реанімації (всі позитивні) і 4 планові 
дефібриляції. На гематологічному аналізаторі було зроблено 2200 аналізів. 

На утримання центру первинної медико - санітарної допомоги 
спрямовано 12 694 464 грн., що становить 99,8%  до планових показників. 

Протягом року підприємством  були проведені заходи по 
інформатизації структурних підрозділів. На даний час всі амбулаторії ЗПСМ, 
які входять в структуру КНП «Миргородський ЦПМСД» Миргородської 
районної ради під’єднані до мережі Інтернет. 

З початку  компанії з підписання декларацій про вибір лікарів з надання 
первинної медичної допомоги «Лікар для кожної сім’ї» підписано 41 952 
декларацій,що становить 69 % мешканців м. Миргород та Миргородського 
району.   
 Після переходу на мотиваційно-преміальну систему  КНП 
«Миргородський ЦПМСД» Миргородської РР отримало можливість суттєво 
підвищити заробітні плати медикам. Середня нарахована заробітна плата 
лікаря, що надає ПМД в листопаді 2018 року становить 11,4 тис.грн ( для 
порівняння в листопаді 2017 року - 9,3 тис. грн, листопаді 2016 року - 8,1 тис. 
грн). 
 Підприємством придбана медична інформаційна система МІС 
ЕМСІМЕД, яка  дозволить в наступному році перейти на електронний 
документообіг, а саме: створити електронну медичну картку, електронний 
попередній запис до лікаря,виписувати електронні листи непрацездатності та 
електронні рецепти. 

В ході реалізації проекту світового банку «Поліпшення охорони 
здоров’я на службі у людей», КЗ «Миргородський ЦПМСД» отримав 
обладнання для тренінгового центру  на суму 356,6 тис. грн. 

Структурні підрозділи підприємства отримали електронні ваги (46 
одиниць), лабораторні центрифуги (24 одиниці), електрокардіографи (15 
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одиниць), передавачі ЕКГ «Телекард», ростоміри (46 одиниць), 
офтальмоскопи  (43 одиниці), сумки – укладки для лікарів та сестер 
медичних (99 одиниць), 

Таким чином, в 2018 році відсоток оснащення амбулаторій ЗПСМ та 
ФАПів збільшився  до 86,4%. Для порівняння:у 2016 році- 40,5%, у 2017р. 
51%. 

Спільно з сільськими головами протягом 2018 року вдалося залучити 
значні кошти для поліпшення матеріально – технічної бази медичних 
закладів району, проведення ремонтів,придбання сучасного медичного 
обладнання. Так  за кошти сільських рад проведені енергозберігаючі заходи в 
фельдшерсько-акушерських пунктах с. Єрки, с. Шульги, придбані 
твердопаливний котел для АЗПСМ с. Клюшниківка та електрокотел для 
ФАП с. Стовбино, виконані поточні ремонти в АЗПСМ с. Попівка, с. 
Гаркушинці. Для забезпечення надання медичної допомоги за викликами 
хворих придбані паливно-мастильні матеріали для службових автомобілей 
сільських амбулаторій. Оснащення АЗПСМ с. Савинці електрокардіографом 
«Юкард» сприяє своєчасному встановленню діагнозу пацієнтам з серцево-
судинними захворюваннями.  Дооснащені комп’ютерною технікою ФАП с. 
Шарківщина, ФАП с. Великий Байрак,під’єднані до мережі Інтернет 
фельдшерсько-акушерські пункти с. Мокріі,с. Шарківщина, с. Солонці, с. 
Черкащани. 
 У 2018 році продовжувалося впровадження в Миргородському районі 
Урядової програми «Доступні ліки». На кінець 2018 року за рецептами 
сімейних лікарів пацієнти отримали лікарські засоби на суму 2 188,5 тис. грн. 
Для порівняння: в 2017 році видатки по Урядовій програмі «Доступні ліки» 
становили 1 421,9 тис. грн. 

 
 
 

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 інвалідів, ветеранів війни та праці, «дітей 
війни», осіб із категорій жертв нацистських переслідувань, бездомних 
громадян; зниження рівня бідності управлінням  соціального захисту 
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населення районної державної адміністрації розроблені та діють 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 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 2018-2019 роки» 

Програми охоплюють всі вікові категорії населення. Особлива увага в 
ній приділяється пенсіонерам, ветеранам, інвалідам, громадянам, які 
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, учасникам АТО та іншим особам. 

Видатки загального фонду по соціальному захисту за 2018 рік 
становлять 150 510 093  грн., при планових призначеннях 152 485 184 грн., 
виконання забезпечено на 98,7 %. 

Так в 2018 році на виконання Районної комплексної програми 
соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями було 
виділено128,9 тис. грн.: 

- на виплату матеріальних допомог на лікування жителям району 
виплачено 103,4 тис. грн.; 

-на забезпечення безкоштовними медикаментами за рецептами 
громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи витрачено 
9,5 тис. грн.; 

- надання матеріальної допомого сім’ям військовослужбовців загиблим в 
Афганістані при виконанні інтернаціонального обов’язку в сумі 16,0 тис. грн.  

На виплату компенсацій фізичним особам, що надають соціальні 
послуги, було  витрачено 122,3 тис. грн. На реалізацію Комплексної 
програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей - мешканців 
Миргородського району з районного бюджету   було виділено 100,0 тис. грн. 

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 2018-2019 роки»  на реалізацію 
якої  виділено кошти в розмірі 2480,4 тис. грн.  

Відповідно до програми з районного бюджету профінансовано: 
 компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом – 

142,3 тис. грн; 
 здійснення безоплатного проїзду громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – 0,5 тис. грн; 
 З бюджету сільських та селищних рад за 2018 рік профінансовано: 
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 надання пільг з послуг зв’язку – 49,0 тис. грн; 
 компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом – 1565,2 тис. грн; 
 компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом – 

150,0 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. Сума виплачених допомог управлінням соціального 
захисту населення в 2018 році склала 42500,6 тис. грн. 

 На управління соціального захисту у 2018 році покладено ряд 
додаткових функцій та впроваджено нові  види державної допомоги, зокрема: 

- надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 
пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на 
догляд; 

- надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи 
внаслідок психічного розладу; 

- надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату; 

- надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а 
також за особою, яка досягла 80-ти річного віку. 

Сума виплачених допомог управлінням соціального захисту населення в 
2018 році склала 42 млн. 500,6 тис.грн. 
 Призначення усіх видів допомоги проводиться за Єдиною технологією 
прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної 
допомоги.  
 За призначенням державної допомоги відповідно до Закону України 
“Про державну допомогу сім’ям з дітьми” звернулося 1211 заявників. 1089 
одержувачам допомоги виплачені на суму  20029,3 тис. грн. 

 Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям» за 2018 рік було призначено допомогу 322 сім’ям і 
виплачено в сумі  12567,9 тис. грн.  

На обліку в управлінні соціального захисту станом на 01.01.2019 року 
перебуває 323 інваліди  з дитинства, які отримують державну соціальну 
допомогу на суму  7051,7 тис.грн. 

Проводиться призначення допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 
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проживання їх не відомо. Така допомога була призначена 26 сім’ям на суму 
85,5 тис.грн. 

Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошове забезпечення батькам – вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ям за принципом «гроші ходять за 
дитиною» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
31.01.2007 року №81  виплачується  одній  сім’ям на суму  139,8  тис. грн. 

За 2018 рік за призначенням субсидії звернулося 10552 сім’ї, з них 
призначено субсидії  10313 сім’ям. 

Сума коштів, профінансованих за рахунок субвенції з державного 
бюджету на надання субсидій склала 82692,5 тис. грн.  
 За 2018 рік управлінням соціального захисту населення оздоровлено за 
рахунок державного бюджету 13 ветеранів війни з них: інвалідів війни 7 осіб, 
учасників бойових дій 3 особи, учасників війни 3 особи та 6 осіб з 
інвалідністю внаслідок загального захворювання. 
 За 2018 рік забезпечено санаторно-курортними путівками за рахунок 
коштів державного та обласного бюджетів 10 учасників ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС. 
 Протягом 2018 року продовжено системну реалізацію державної 
бюджетної програми «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та 
професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із 
застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції 
Гідності та учасників антитерористичної операції. В 2018 році забезпечено 
санаторно- курортними  путівками 4 учасника антитерористичної операції та 
1 постраждалого учасника Революції Гідності.  
 Протягом 2018 року забезпечено сталу роботу Миргородського 
районного територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), діяльність якого спрямована на реалізацію державної 
політики у сфері соціального обслуговування. 
 План асигнувань на звітний період по територіальному центру 
становить 9 732 846 грн., фактично профінансовано 9 662 944 грн., освоєно 
асигнувань на  99,3 %. 

Кошти 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 (2017 рік -3171, 2016 рік -3127).  
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У відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру 
працюють 66 соціальних робітників, які надають послуги згідно державних 
стандартів 619 непрацездатним громадянам району. Всі соціальні робітники 
забезпечені спецодягом спецвзуттям та велосипедами. Протягом 2018 року 
придбано взуття та спецодяг на загальну суму 22,63 тис.грн. 

У відділенні стаціонарного догляду смт. Комишня та с. Петрівці 
проживають 24 особи похилого віку. Підопічні забезпечені: одягом, взуттям, 
постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем та столовим посудом 
відповідно до потреби.  

У відділенні адресної натуральної та грошової допомоги надано 
послуги 1515 особам. Працюють швачки, перукарі, робітник з комплексного 
обслуговування і ремонту будинків, взуттьовик. Для надання якісних послуг 
спеціалістами відділення, було придбано матеріали для перукарів та ремонту 
взуття, запасні частини, паливо для бензопили та мотокоси. 

Відділенням денного перебування надано послуги сестри медичної, 
інструктора з трудової адаптації, організатора культурно - дозвіллєвої 
діяльності 1417 особам. 

На виконання Комплексної програми соціального захисту соціально - 
незахищених громадян Миргородського району на 2016-2020 роки 
матеріальну допомогу на лікування отримали 160 осіб, виплачено 
матеріальну допомогу 4 колишнім в’язням фашистських таборів, 2 сім’ям у 
яких діти перебувають у контакті з хворими на туберкульоз на загальну суму 
88,1 тис. грн. Придбано та вручено подарунки та квіти для сторічних 
громадян та ювілярів району на суму 1,9 тис. грн. 

Протягом 2018 року діяльність територіального центру була спрямована 
на забезпечення надання якісних та доступних соціальних послуг жителям 
району. 

Станом на 01 січня 2019 року на обліку служби у справах дітей 
райдержадміністрації перебуває 74 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Не мають житла і потребують забезпечення 
житлом – 40 дітей. 34 дитини мають житло на праві користування чи 
власності. З метою забезпечення власним житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування чи осіб з їх числа затверджено 
районну Програму «Забезпечення власним житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування у Миргородському районі на 2016-
2020 роки», яка  передбачає створення умов для реалізації державних 
гарантій і конституційних прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, шляхом концентрації зусиль органів державної 
влади та місцевого самоврядування щодо підготовки дітей-сиріт та дітей, 
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позбавлених батьківського піклування до самостійного життя та 
забезпечення їх власним житлом. Слід зазначити, що відповідні програми 
прийняті усіма виконкомами сільських та селищних рад копії програм надано 
службі у справах дітей райдержадміністрації. На квартирному обліку у 
сільських та селищних радах перебуває 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 46 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. При підготовці проектів відповідних бюджетів, 
щороку виконкоми сільських  та селищних рад, та на виконання  районної  
Програми «Забезпечення власним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування у Миргородському районі на 2016-2020 роки» 
передбачають  видатки для фінансування заходів із забезпечення житлових 
прав для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа.  
 За 2018 рік 7 дітей набули статусу дитини-сироти чи дитини, 
позбавленої батьківського піклування, 5 дітей влаштовано під опіку чи 
піклування у сім’ї громадян України. Функціонує одна прийомна сім’я, де 
виховуються 3 дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 Протягом 2018 року було забезпечено власним житлом трьох дітей. 
Для них було придбано будинки у с. Гаркушинці вартістю - 142 796, 80 грн. 
та с. Ярмаки  вартістю 417 784  грн, і у с. В.Сорочинці вартістю - 312154,60 
грн. 
 

 
 

БУДІВНИЦТВО 
 

 В районі ведеться індивідуальне житлове будівництво: за   9 місяців 
2018 року введено в експлуатацію 5 реконструйованих та нових  
індивідуальних житлових будинків загальною площею 577,2 кв. м.  За  2018 
рік Сектором містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації індивідуальним забудовникам оформлено та видано 24 
будівельних паспортів  на спорудження  індивідуальних житлових будинків 
садибного типу. 
 Станом на 01.01.2019 року завершено розроблення та затверджено 37 
оновлених генеральних планів населених пунктів на 46 населених пунктів 
району, що складає 47% від загальної кількості населених пунктів,  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.  
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       В 2018 році завершено розроблення та затверджено 10 генеральних 
планів по 18 населеним пунктам: с. Ярмаки, с. Єрки, с. Ємці, смт. Комишня, 
с. Попівка, с. Велика Гремʼяча. с. Мала Гремʼяча, с. Кибинці, с. Бієве, с. 
Остапівка, с. Верхня Будаківка, с. Онацьке, с. Черевки, с. Бакумівка, с. 
Новоселиця, с. Прокоповичі, с. Радченкове, с. Сажка, с. Скиданки, с. 
Черкащани, с. Петрівка, с. Писарівка, с. Безводівка, с. Мокрії, с. Шарківщина. 
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 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, 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, проект детального 
плану території села Дібрівка Миргородського району Полтавської області 
обмеженої вулицею Першотравнева з метою уточнення планування території 
амбулаторії та прилеглих до неї територій та визначення містобудівних умов 
та обмежень, проект детального плану частини території Шахворостівської 
сільської ради Миргородського району Полтавської області за межами 
населених пунктів для розміщення будівель та споруд 
сільськогосподарського призначення фермерського господарства «Терра 
Хортус». 
        За 2018 рік Сектором містобудування, архітектури та з питань 
цивільного захисту райдержадміністрації  Замовникам оформлено та видано 
9 містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, в тому числі на 
будівництво сонячної електростанції на території Ромоданівської селищної 
ради, влаштування водогонів в смт. Ромодан, будівництво водонапірних веж 
в смт. Комишня, с. Вовнянка,  шкільного спортивного залу в смт. Ромодан. 

 
 

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
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 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 2018 році по Миргородському 
району органами місцевого самоврядування виконано робіт з капітального та 
поточного ремонту доріг робіт з капітального та поточного ремонту доріг на 
загальну суму 11886,8 тис. грн. (в т.ч. 195961,6тис.грн за рахунок інших 
джерел фінансування): 

 Біликівська с.рада – 659 645,61 грн.; 
 Гаркушинська с.рада – 274 522,80 грн.; 
 Дібрівська с.рада – 299 630,00 грн.; 
 Зубівська с.рада – 129 993,53 грн.; 
 Зуєвецька с.рада – 897 470,40 грн.; 
 Кибинська с.рада – 99 902,64 грн.; 
 Клюшниківська с.рада – 1 198 255,26 грн.; 
 Комишнянська с.рада – 447 685,20 грн.; 
 Петрівцівська с.рада – 549 066,44 грн.; 
 Попівська с-рада – 1 319 503,95 грн.; 
 Ромоданівська с.рада – 4 189 611,92 грн.; 
 Слобідська с.рада – 316 809,60 грн.; 
 Черевківська с.рада – 600 000,00 грн.; 
 Шахворостівська с.рада – 449 875,20 грн.; 
 Ярмаківська с.рада – 454 839,60 грн. 
Сільськими/селищними радами району в 2018 році на ямковий ремонт 

доріг загального користування перераховано 1 170 563,60 грн., а саме: 
 Ромоданівською селищною радою - 583 263,60 грн.: 
 Клюшниківською сільською радою - 587 300,00 грн. 
 Хомутецькою сільською радою - 1 468 749,60 грн. 

 З початку 2018 року на території району проведені: 
- капітальний ремонт водонапірної башти №1 (центр) в с. Попівка (76,480 
тис. грн.); 
- придбано контейнерів для збору твердих побутових відходів – 39 шт., в т.ч. 
для роздільного збору – 14 шт. на загальну суму 102,0 тис. грн. 
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НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
 

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації (далі – 
центр) діє відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 
18.12.2013 як постійно діючий робочий орган, що забезпечує надання 
адміністративних послуг фізичним та юридичним особам через 
адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання 
адміністративних послуг. 

За підсумками роботи центру надання адміністративних послуг 
райдержадміністрації за 2018 рік зареєстровано 8957 безпосередніх звернень 
з питань надання адміністративних послуг, що на 12% менше ніж за 2017 рік. 

Через адміністраторів центру надано 7241 адміністративну послугу, з 
них, в розрізі суб’єктів надання послуг: 

структурними підрозділами райдержадміністрації – 1292 адмінпослуги 
(з питань містобудування та архітектури – 145, встановлення статусу батьків 
та дитини з багатодітної сім’ї – 92, надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі на місцевості та затвердження технічної 
документації – 355, з питань державної реєстрації права власності та іншого 
речового права – 700); 

відділом у Миргородському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Полтавській області – 4617 адміністративних послуг 
(державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з ДЗК – 1739, 
надання відомостей з ДЗК у формі витягу з ДЗК про земельну ділянку – 978, 
виправлення технічної помилки у відомостях з ДЗК – 774, видача витягу з 
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки – 
464, видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель 
та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями – 420 
внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру – 223, 
інших – 19); 

Миргородським міськрайонним відділом ДМСУ у Полтавській області 
– 691 адмінпослуга (вклеювання фотокартки до паспорта громадянина 
України); 

Головним територіальним управління юстиції у Полтавській області – 
1 адміністративна послуга (прийняття повідомлення про зміни до статуту 
громадського об’єднання); 

Управлінням Держпродспоживслужби в Миргородському районі – 5 
адміністративних послуг (експлуатаційний дозвіл); 
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Електронних послуг Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру надано 635, зокрема: «Замовлення витягу з 
Державного земельного кадастру» – 494, «Видача витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки» – 108, 
«Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та 
розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями» – 33. 

Відмов у наданні адміністративних послуг – 258, що майже у 2 рази 
менше ніж за 2017 рік. Більшість відмов надано у сфері земельних відносин. 

Адміністраторами центру надано 1703 консультацій, що у 1,8 рази 
більше ніж у 2017 році. 

 
 З серпня по  грудень 2018 року була проведена аудиторська перевірка 
виконання місцевих бюджетів Миргородського району за 2015-2017 роки та І 
півріччя 2018 року державною аудиторською службою України Управлінням 
Північно - східного офісу в Полтавській області. 
 Аудиторське дослідження засвідчило, що місцеві бюджети 
Миргородського району мають високий ресурсний потенціал та переважно 
спроможні самостійно забезпечити надання на належному рівні соціальних 
послуг жителям громади району. Водночас аудитом виявлено окремі 
чинники, які на думку аудитора не сприяють максимальному залученню 
додаткових джерел доходів, використанню природних ресурсів та 
ефективному управлінню майном і землями. 
 За результатами аудиторського дослідження з метою підвищення 
ефективності використання ресурсної бази територіальних громад району та 
збільшення їх дохідної частини аудитором розроблені та подані відповідні 
пропозиції. 
 Підводячи підсумок усього вищесказаного хочу щиро подякувати всім, 
завдяки кому у 2018-му вдалося зробити багато хороших справ. Усьому 
колективу РДА, керівництву та депутатам районної ради, нардепу від нашого 
округу Олегу Кулінічу, який суттєво нам допомагає, депутатам обласної ради 
від Миргородщини. Окремих слів вдячності заслуговують керівники та 
колективи районних установ й організацій. Величезна вдячність сільським і 
селищним головам. І, звичайно, –  нашим платникам податків, які 
наповнюють районний бюджет. Аграрний сектор – це економічний 
локомотив нашого району,  саме аграрії – головні  наповнювачі місцевого 
бюджету, які працюють,  і  конструктивно вирішують питання територій,  їх  
організаторськими талантами та мозолястими руками  і процвітає нива 
Миргородщини  та  добробут жителів. Співпраця  сільгоспвиробників, 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування   є фундаментом 



30 
 

процвітання району. Тож від імені районного керівництва хочу подякувати 
аграріям, побажати натхнення, віри в те, що земля Миргородщини буде 
родити щедро, ужинок завжди буде багатий, фінансовий результат – 
достойний вкладеної праці.  

 

 

Голова Миргородської районної 
державної адміністрації        Ю.М.Коваленко 


