План роботи управління соціально-економічного розвитку міської ради на І квартал 2021 року
І. Основні цілі та напрями діяльності виконавчих органів Глухівської міської ради
№
з/п

1

1.

2.
3.
4.

5.

Зміст
заходу

Термін
виконання

Відповідальний
структурний підрозділ
міської ради

Відповідальний
Очікуваний
міський голова,
результат
заступник
міського голови, секретар
міської ради, керуюча
справами виконавчого
комітету
2
3
4
5
6
І. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА ГЛУХОВА
1. Економічний розвиток міста Глухова
Внесення змін та аналіз виконання Протягом
Оцінка стану реалізації Програми
Перший заступник
Управління соціальнозаходів Програми економічного і
економічного і соціального розвитку
кварталу
міського
голови
економічного розвитку
соціального розвитку м. Глухова
міста Глухова на 2019 рік та
Ткаченко О.О..
на 2019 рік та наступні 2020-2021
наступні 2020-2021 роки, підготовка
роки
та внесення на розгляд міської ради
змін до Програми, що дасть
можливість поліпшити результати
діяльності в окремих сферах
соціально-економічного розвитку
міста
Підготовка рішень виконавчого
Поліпшення ефективності
Протягом
Перший заступник
Управління соціальнокомітету щодо використання
використання комунального майна
кварталу
міського голови
економічного розвитку
комунального майна
територіальної громади міста Глухова
Ткаченко О.О.
Протягом
Перший заступник
Робота у проекті «Муніципальна
Управління соціальноСтворення баз даних для аналітичної
кварталу
міського
голови
статистика»
економічного розвитку
роботи
Ткаченко О.О.
Підготовка рішень виконавчого
Встановлення економічно
Протягом
Перший заступник
Управління соціальнокомітету про встановлення
обґрунтованих тарифів на житловокварталу
міського
голови
економічного розвитку
тарифів на житлово-комунальні
комунальні послуги
(за потребою)
Ткаченко О.О.
послуги
Залучення додаткових коштів для
Протягом
Перший заступник
Співпраця з програмою "U-LEAD
Управління соціальнорозвитку громади
року
міського
голови
з Європою" (проекти для
економічного розвитку
Ткаченко
О.О.
розвитку громад)
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2

3
4
5
6
2. Сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики
Реалізація державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики
Оцінка результативності заходів
Управління соціально6.
Протягом
Перший заступник
Моніторинг розвитку
органів влади, спрямованих на
економічного розвитку
кварталу
міського голови
підприємництва в місті
розвиток підприємництва та
Ткаченко О.О.
визначення конкретних завдань для
покращення бізнес-клімату в місті
Розробка плану-графіка відстеження
Управління соціально7.
Протягом
Перший заступник
Координація повноважень
результативності регуляторних актів,
економічного
розвитку
кварталу
міського
голови
здійснення державної
оприлюднення та контроль за їх
Ткаченко
О.О.
регуляторної політики у сфері
виконанням
господарської діяльності в
структурних підрозділах міської
ради
Підвищення правової освіти
Управління соціально8.
Протягом
Перший заступник
Здійснення заходів щодо
мешканців міста в сфері захисту
економічного
розвитку
кварталу
міського
голови
дотримання законодавства у сфері
прав споживачів
Ткаченко
О.О.
захисту прав споживачів (робота
громадської приймальні)
3. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі та громадського харчування,
побутового обслуговування незалежно від форм власності
Забезпечення реалізації на території міста державної цінової політики, державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг
Сприяння
розвитку
Дотримання державних соціальних
Управління соціально9.
Протягом
Перший заступник
інфраструктури споживчого ринку
нормативів у сфері торгівлі,
економічного розвитку
кварталу
міського голови
громадського харчування та послуг,
Ткаченко О.О.
відповідно до статті 15 Закону
України «Про державні соціальні
стандарти та держані соціальні
гарантії»
Забезпечення участі суб’єктів
Розширення ринків збуту,
Управління соціально10.
Протягом
Перший заступник
малого підприємництва міста в
просування товарів, робіт і послуг
економічного розвитку
кварталу
міського голови
міських, регіональних,
місцевих товаровиробників на
Ткаченко О.О.
національних та міжнародних
внутрішніх і зовнішніх ринках
виставково-ярмаркових заходах
Привітання з професійним святом та
11.
Перший заступник
Заходи,
присвячені
Дню Протягом
Управління житловозаохочення працівників житловокварталу
міського
голови
працівників
житловокомунального господарства
комунального господарства і
Ткаченко
О.О.
комунального господарства і
та містобудування;
побутового обслуговування
побутового
обслуговування
управління соціальнонаселення
населення
економічного розвитку

1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2

3
4
5
6
ІV. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ
1. Забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту та зв’язку
Організація пасажирських перевезень автомобільним транспортом
Проведення конкурсів з визначення
Протягом
Перший заступник
Управління соціальноперевізників на автобусних міських
кварталу,
міського голови
економічного розвитку
та приміських маршрутах загального у разі потреби
Поліпшення умов перевезення
Ткаченко О.О.
користування
пасажирів на міських автобусних
маршрутах
Оптимізація та коригування у разі
Протягом
Перший заступник
Управління соціальнонеобхідності діючих схем та
кварталу,
міського голови
економічного розвитку
розкладів руху міських та
у разі потреби
Ткаченко О.О.
приміських автобусних маршрутів
загального користування
Забезпечення належної якості обслуговування населення пасажирським автомобільним транспортом
Поліпшення умов перевезення
Протягом
Перший заступник
Забезпечення контролю за
Управління соціальнопасажирів на міських автобусних
кварталу
міського
голови
дотриманням перевізниками умов
економічного розвитку
маршрутах, попередження порушень
Ткаченко
О.О.
договору на право перевезення
правил надання послуг з перевезення
пасажирів
пасажирів, підвищення якості та
безпеки пасажирських перевезень
2. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури
Поліпшення стану автомобільних доріг та транспортної інфраструктури міста
Обстеження інфраструктури
Визначення першочергових заходів
Протягом
Перший заступник
Управління соціальноавтобусної мережі загального
та пропозицій з розвитку
кварталу
міського голови
економічного розвитку
користування
інфраструктури міської автобусної
Ткаченко О.О.
мережі загального користування
Забезпечення реалізації державної політики у сфері розпорядження та використання земельних ресурсів
Протягом
Перший заступник
Забезпечення заходів з розробки
Управління соціальноПідвищення ефективності
кварталу
міського голови
нормативно-технічної
економічного розвитку
використання земельних ресурсів
Ткаченко О.О.
документації та проведення
територіальної громади міста
земельних аукціонів з метою
передачі земельних ділянок в
оренду чи їх відчуження для
комерційного використання або
житлової забудови
Забезпечення ефективної роботи
комісії по вирішенню земельних

Протягом
кварталу

Управління соціальноекономічного розвитку

Перший заступник
міського голови
Ткаченко О.О.

Дотримання законодавства у сфері
земельних відносин
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спорів

18.

Забезпечення
якісної
роботи
комісії по визначенню розмірів
збитків власниками землі та
землекористувачами

Протягом
кварталу

Управління соціальноекономічного розвитку

Перший заступник
міського голови
Ткаченко О.О.

Підвищення ефективності
використання земельних ресурсів
територіальної громади міста.
Забезпечення надходжень до
бюджету

19.

Забезпечення роботи комісії по
розподілу земельних ділянок
шляхом публічного жеребкування
учасникам антитерористичної
операції

Протягом
кварталу

Управління соціальноекономічного розвитку

Перший заступник
міського голови
Ткаченко О.О.

Забезпечення учасників АТО
земельними ділянками для
індивідуального житлового
будівництва

20.

21.

22.

3. Енергозбереження та енергозабезпечення
Упровадження енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері
Надання консультаційних послуг з Протягом
Управління соціальноПерший заступник
впровадження та звітування щодо
кварталу
економічного розвитку
міського голови
реалізації Плану дій сталого
Ткаченко О.О.
енергетичного розвитку міста
Глухова до 2030 року
Здійснення щоденного моніторингу Протягом
Управління соціальноПерший заступник
споживання енергоносіїв у
кварталу
економічного розвитку
міського голови
бюджетній сфері міста (програма з
Ткаченко О.О.
енергомоніторингу)

Організація та участь у
навчальних заходах, форумах,
конференціях та інших заходах з
енергозбереження та
енергоефективності

Протягом
кварталу

Управління соціальноекономічного розвитку

Перший заступник
міського голови
Ткаченко О.О.

Реалізація заходів з
енергоефективності, передбачених
ПДСЕРК
Забезпечення ефективного
використання паливно-енергетичних
ресурсів у бюджетній сфері міста та
в житлово-комунальному
господарстві, скорочення
бюджетних витрат на використання
енергоресурсів
Підвищення кваліфікації
енергоменеджерів. Обмін досвідом з
колегами з інших регіонів України та
перейняття досвіду інших країн,
ознайомлення з сучасним
законодавством України в галузі
енергозбереження. Практичне
застосування отриманих знань та
досвіду з енергоефективності.
Налагодження контактів з
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інвесторами

ІІ. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету Глухівської міської ради
Дата проведення

Питання

Лютий

Про хід виконання програми економічного і
соціального розвитку м. Глухова на 2019 рік та
наступні 2020-2021 роки за підсумками 2020 року

Відповідальний за
підготовку питання
(міський голова, секретар
міської ради, заступник
міського голови, керуюча
справами виконкому)
Перший заступник
міського голови
Ткаченко О.О.

Відповідальний
структурний підрозділ
міської ради, апарату міської ради та
її виконавчого комітету

Управління соціально економічного розвитку

ІІІ. Перелік актів органів виконавчої влади, за якими буде здійснюватись контроль
Дата та номер
контрольного документа

Назва документа

Контрольний
термін
виконання

Відповідальний за
виконання документа
(міський голова,
секретар міської ради,
заступник міського
голови, керуюча
справами виконкому)

Відповідальний виконавець
документа (структурний
підрозділ)

1

2

3

4

5

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ДОРУЧЕННЯ ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 22 квітня 2015 р.
№ 219-ОД

Січень
Про впровадження державної регуляторної політики в
області

До 10.01.20

Перший заступник
міського голови
Ткаченко О.О.

Управління
соціальноекономічного розвитку

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 13 вересня 2016 р.
№ 207-ОД

Січень
Про створення робочої групи з вивчення питання
додержання санітарних норм та правил торгівлі
підприємствами торгівлі та громадського харчування,
ліквідації та запобігання виникненню стихійної торгівлі

До 10.01.21 Перший заступник
міського голови
Ткаченко О.О.

Управління
соціальноекономічного розвитку

від 13 грудня 2016 р.
№ 287-ОД

в м. Глухів
Про проведення обстежень

від 16 квітня 2019 р.
№ 86-ОД

Про організацію роботи у сфері публічних закупівель

від 13 вересня 2016 р.
№ 207-ОД

Про створення робочої групи з вивчення питання
додержання санітарних норм та правил торгівлі
підприємствами торгівлі та громадського харчування,
ліквідації та запобігання виникненню стихійної торгівлі
в м. Глухів

До 10.01.21 Перший заступник
міського голови
Ткаченко О.О.
До 25.01.21 Перший заступник
міського голови
Ткаченко О.О.
До 10.02.21 Перший заступник
міського голови
Ткаченко О.О.

Управління
соціальноекономічного розвитку
Управління
соціальноекономічного розвитку
Управління
соціальноекономічного розвитку

ІV. Питання для розгляду на нарадах при міському голові та
з правового навчання
№ з/п

Назва питання

Дата проведення

Відповідальний структурний підрозділ

Питання для розгляду на апаратних нарадах у міського голови
1.

Про порядок передачі майна в оренду

2.

Про виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів»

Управління соціально-економічного
розвитку
Управління соціально-економічного
розвитку

