
 

УКРАЇНА 

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

____________             Мирноград    №____________ 

 

 

Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на                 

2021 рік за І півріччя 2021 року 

 

 

 

Заслухавши звіт начальника відділу економіки, аналізу та прогнозування 

Виконавчого комітету Мирноградської міської ради Ірини Роженко про хід  

виконання Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської 

міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік (далі – 

Програма), затвердженої рішенням Мирноградської міської ради від 23.12.2020 

№ VІII/3-3 (із змінами), за І півріччя 2021 року, Мирноградська міська рада 

відмічає наступне: 

середньооблікова чисельність постійного населення Мирноградської 

міської територіальної громади у І півріччі 2021 року склала 48 600 осіб, що 

становить 97,4 % до відповідного періоду 2020 року; 

обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств 

у звітному періоді склав 328,702 млн. грн., що становить 94,5 % до відповідного 

минулого періоду; 

середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника складає      

11 116 грн., що на 14,80% більше аналогічного показника 2020 року; 

середньомісячний розмір виплати на одного пенсіонера склав                

6 860,1 грн., приріст у порівнянні з відповідним періодом 2020 року – 7,7 %. 

Враховуючи вищенаведене, керуючись пунктом 11 частини першої                

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Мирноградська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Звіт начальника відділу економіки, аналізу та прогнозування 

Виконавчого комітету Мирноградської міської ради Ірини Роженко про хід 

виконання Програми за І півріччя 2021 року взяти до відома. 
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2. Рекомендувати ДП «Мирноградвугілля» (Пахомов) вживати дієвих 

заходів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та 

своєчасної виплати поточної заробітної плати. 

3. Рекомендувати ТОВ «Добропільське АТП» (Дрозд) вживати дієвих 

заходів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та 

своєчасної виплати поточної заробітної плати. 

4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій всіх 

форм власності міста: 

1) забезпечити своєчасну виплату поточної заробітної плати та вживати 

заходи щодо недопущення виникнення заборгованості; 

2) активізувати роботу з погашення заборгованості зі сплати податків до 

міського та державного бюджетів, Єдиного соціального внеску, з 

відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій до бюджету 

Пенсійного фонду України; 

3) своєчасно перераховувати кошти на рахунки комунальних 

підприємств, утриманих із заробітної плати працівників за отримані житлово-

комунальні послуги; 

4) здійснювати аналіз показників фінансово-економічної діяльності та 

вживати дієві заходи щодо беззбиткової роботи підприємств. 

5. Відділу економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету 

Мирноградської міської ради (Роженко) забезпечити моніторинг виконання 

Програми протягом року. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку міста, 

інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва (Забєля), координацію 

роботи – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради – начальника фінансового управління (Сущенко). 

 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр БРИКАЛОВ  
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ЗВІТ 

про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Мирноградської міської територіальної громади  

Донецької області на 2021 рік за І півріччя 2021 року 

 

Протягом І півріччя 2021 року виконано 199 заходів Програми 

економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної 

громади Донецької області на 2021 рік. Витрати на реалізацію заходів склали 

96 361,5 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету 

72 253,2 тис. грн. (74,9 %), коштів обласного бюджету 240,0 тис. грн. (0,2%), 

коштів міського бюджету 13 616,1 тис.грн. (14,1%), коштів підприємств               

6 326,9 тис. грн. (6,7%), інших джерел 3 925,3 тис. грн. (4,1%). 

 

Середньооблікова чисельність постійного населення у 2021 році склала          

48 600 осіб, що становить 97,4% до 2020 року. Зменшення чисельності 

населення відбулося за рахунок природного скорочення на 294 особи.  

Демографічне навантаження на 1 000 осіб працездатного віку становить 

706 осіб. 

Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, порівняно з 

аналогічним показником 2020 року, збільшилась на 99 осіб та склала                          

16 763 особи. 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств 

у І півріччі 2021 року склав 328,702 млн. грн., що становить 94,5% до                       

2020 року. В розрахунку на одну особу обсяг реалізованої промислової 

продукції складає 299,69 грн. 

Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах                       

ДП «Мирноградвугілля» зменшився  на 11,2% і склав за  I півріччя 2021 року 

273,1 млн. грн. Зменшення пояснюється погіршенням якості добутого вугілля 

(зростання зольності на 2,1%) внаслідок збільшення обсягу проведення 

гірничих виробок на 44,1%.  

Видобуток вугілля збільшився на 94,1 тис.т. у порівнянні з відповідним 

періодом минулого року. 

 

Агропромисловий комплекс громади налічує 6 активних 

сільськогосподарських підприємств. Наявність всіх сільськогосподарських 

угідь на території Мирноградської міської територіальної громади складає 

7 785,26 га, в тому числі рілля становить 3 892,63 га.  

На підприємствах було реалізовано на забій худоби (у живій вазі) –             

32 821 тонн, виробництво молока склало  2 068,7 тис. тонн. 

Поголів’я великої рогатої худоби на 01.07.2021 року складає 456 голів, що 

на 21 голову більше аналогічного періоду минулого року, свиней –                

314,0 тис.голів. 
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Виробництво ковбасних виробів за перше півріччя 2021 року, в порівнянні 

з аналогічним показником 2020 року, зросло на 129 тонн та становить                              

4 342 тонни. 

 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом 

економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у І півріччі 2021 року склав 

278 324,0 тис. грн., що більше показника 2020 року на 8,4%.  

Обсяг реалізованих послуг за 6 місяців 2021 року склав 1 852,0 тис. грн,  

що в порівнянні з минулорічним періодом складає 107,2 %. 

 

Протягом І півріччя 2021 року на території громади зареєстровано                      

1308 фізичних осіб-підприємців. Кількість підприємців-фізичних осіб 

зменшилась в порівнянні з 2020  роком на 245 осіб, або 15,8%. 

Доходи міського бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва 

за І півріччя 2021 року склали 24,9 млн. грн., що на 19,1% більше аналогічного 

показника 2020 року  

Станом на 01.07.2021 збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів 

до бюджетів усіх рівнів становить 233 811,0 тис. грн., що на 13,1% більше, ніж 

за січень-червень 2020 року.  

Доходи загального фонду міського бюджету (без трансфертів) за 6 місяців   

2021 року склали 133 948,1 тис. грн., що на 46,6% більше, ніж у 2020 році. 

Загальна сума міжбюджетних трансфертів за звітний період збільшилась 

на 39,6 % і склала 82 493,6 тис. грн. 

Загальні видатки бюджету міста у І півріччі 2021 року збільшились у 

порівнянні з минулим роком на 30,4% і склали 181 915,6 тис. грн. 

Рівень дотаційності бюджету (частка базової дотації в доходах загального 

фонду бюджету міста) у звітному періоді 2021 року став в 13 разів менше та 

склав 1,4 %.  

Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків бюджету 

міста (без урахування власних надходжень) у звітному році дорівнює 25,1%. 

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника складає                  

13 960 грн., що на 62,7 % більше аналогічного показника 2020 року. 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.06.2021 за 

статистичними  даними  склала 30 568,9 тис. грн., тобто збільшилась порівняно 

з відповідним періодом 2020 р. в 30,1 раз. В основному заборгованість склалася 

по ПрАТ «ЦЗФ «Мирноградська» - 23 023, 5 тис. грн. За статистичними даними 

на 01.06.2021 всього 3 економічно активні підприємства міста мають 

заборгованість по заробітній платі в сумі 7 545,4 тис. грн. - це заборгованість 

ДП «Мирноградвугілля», ТОВ «Добропільське АТП» та заборгованість 

минулих років Центрального штабу Державної гірничорятувальної служби у 

вугільній промисловості. 
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На пенсійному обліку в управлінні знаходиться 27 545 пенсіонера, в тому 

числі 11915 внутрішньо переміщених осіб. Фактично отримують пенсії 

відповідно 25 660 осіб, з них  10 169 внутрішньо переміщених осіб. Впродовж     

6 місяців 2021 року перераховано 677 пенсій по заявам пенсіонерів, призначено 

435 нових пенсій. 

Середньомісячна потреба на виплату пенсій – 173,53 млн. грн. 

Профінансовано на виплату пенсій – 1 041,16 млн. грн. 

Середньомісячний розмір виплати на одного пенсіонера збільшився на                  

714,88 грн., або 7,7% та склав 6 860,09 грн. 

 

 

Начальник відділу економіки, аналізу 

та прогнозування Виконавчого комітету 

Мирноградської міської ради                                                    Ірина РОЖЕНКО  

 

 


	УКРАЇНА
	МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
	РІШЕННЯ
	____________             Мирноград    №____________
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