






Місто Горішні Плавні посіло загальне 

I місце за напрямами: 

- Економічний розвиток;

- Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність;

- Захист прав дитини.



Обсяг реалізованої промислової продукції

в розрахунку на одиницю населення 

за січень-серпень 2016 року серед міст Полтавської області, тис. грн



ПрАТ «Полтавський ГЗК»

86%

Інші

14% 

Питома вага 

реалізації промислової продукції ПрАТ «Полтавський ГЗК»

у загальному обсязі реалізації промислової продукції міста, % 



Обсяг капітальних інвестицій на одну особу 

за І півріччя 2016 року серед міст Полтавської області, грн



Обсяг прямих іноземних інвестицій за І півріччя 2016 року

серед міст Полтавської області, млн дол. США

1000



14 із 18 комунальних 

підприємств одержали 

чистий балансовий 

прибуток



Середньомісячна заробітна плата штатного працівника

за І півріччя 2016 року серед міст Полтавської області, грн





Аналіз виконання плану за доходами 
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Органи місцевого 

самоврядування

23 325,2

6,8%

Освіта

82 921,1

24,3%

Охорона здоров’я

46 345,7

13,6%

Соціальне забезпечення

89 002,7

26,1%

Житлово-комунальне 

господарство

16 044,0

4,7%

Культура і мистецтво

7 254,3

2,1%

Фізична культура і 

спорт

8 147,5

2,4%

Будівництво

11 712,3

3,4%

Екологічний фонд

14 674,6

4,3%

Внески органів місцевого 

самоврядування у статутні 

капітали суб'єктів підприємницької 

діяльності

15 382,3

4,5%

Вилучення до 

Державного бюджету

20 972,8

6,1%

Інші видатки

5 650,8

1,7%

341 433, 3 

тис. грн

Виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року, тис. грн





Протягом 2016 року в 

розвиток ЖКГ залучено 

бюджетних коштів на суму 

34 млн грн





У Горішніх Плавнях житлові будинки оснащено

лічильниками обліку тепла на 100% (226 будинків)







































































































На придбання зелених

насаджень із міського

бюджету виділено

1,5 млн грн































Станом на 01.11.2016 у 

місті зареєстровано 36 

ОСББ, 18 з яких

новостворені







Уведено в експлуатацію: 

• частину самопливного колектору від просп. Героїв

Дніпра, 67 до КНС-9 (Ду 550 мм, 0,25 км);

• напірні колектори від просп. Героїв Дніпра, 23 до

просп. Героїв Дніпра, 2 (Ду 400 мм, 0,737 км) та від

КНС-16 до КНС-9 (Ду 180 мм, 2,29 км).

На КНС-16 насосне обладнання замінено на

енергоефективне.

З міського бюджету - 5,8 млн грн  

















































Матеріальна допомога сім'ям учасників АТО 214

Грошова допомога батькам загиблих (померлих)

військовослужбовців, які брали участь в АТО

32

Організація відпочинку (з наданням оздоровчих

послуг) демобілізованих військовослужбовців, які

проходили військову службу в районах проведення

АТО

27 

Матеріальна допомога дітям загиблих в АТО 40

Додаткова до державної (50%) пільга у розмірі 50%

на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок

міського бюджету

21

Матеріальна допомога з міського бюджету, тис. грн









У 2016 році на 

покращення матеріально-

технічної бази закладів 

охорони здоров’я з 

міського бюджету 

виділено 8,3 млн грн











З міського бюджету на 

проведення капітальних 

ремонтів та придбання 

медичного обладнання в 

міську лікарню

витрачено 3,3 млн грн





















У 2016 році на 

модернізацію закладів 

освіти із міського 

бюджету виділено 

близько 8 млн грн 

















2015 2016

21 23

54
62

МАН Олімпіади з навчальних предметів

Результативність участі школярів

в олімпіадах і конкурсах-захистах МАН





















































































Міський голова Д.Г.Биков

Контактна адреса:

Горішні Плавні, вул. Миру, 24, каб. 315,

тел.: 2-14-63, факс: 2-25-98


