ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи виконавчого комітету
Глухівської міської ради за ІІІ квартал 2020 року
управлінням соціально-економічного розвитку міської ради
1. Підготовка питань на засідання сесій міської ради та її виконавчого комітету.
Підготовлено та розглянуто на засіданнях сесій міської ради та її виконавчого
комітету 20 проектів рішень щодо соціально-економічного розвитку міста, управління
комунальною власністю.
2. Економічний розвиток міста
У звітному періоді здійснювався постійний моніторинг виробництва промислової
продукції підприємствами міста. Щомісячно проводився аналіз обсягів промислового
виробництва. Матеріали надавались департаменту економічного розвитку і торгівлі
обласної державної адміністрації.
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-червень 2020 року
зменшився на 9,8 % в порівнянні з відповідним періодом 2019 року і склав 95067,2
тис. гривень.
З метою забезпечення сталого розвитку території підготовлено та направлено до
Сумської ОДА пропозиції до програми Президента «Велике будівництво» на 2021 рік.
Для забезпечення фінансової підтримки бджолярів прийняті документи від 27
осіб на отримання дотації з державного бюджету.
Здійснювався постійний моніторинг дотримання вимог чинного законодавства
України щодо користування фізичними та юридичними особами земельними
ділянками комунальної власності та майном комунальної власності, а саме:
- здійснення моніторингу договорів оренди землі – укладення договорів, термін
дії, сплата орендної плати до місцевого бюджету ;
- нарахування орендної плати за користування майном комунальної власності,
підготовка платіжних повідомлень, контроль за сплатою;
- перевірка наданих заяв від фізичних та юридичних осіб щодо правомірності
підстав для надання земельних ділянок у власність чи користування;
- ведення реєстру учасників бойових дій, які подали заяви на отримання
земельних ділянок;
- розшук «безхазяйного» нерухомого майна на території міста Глухова шляхом
проведення обстежень;
- перевірка заяв отриманих від фізичних осіб щодо приватизації житлових
приміщень.
З метою забезпечення ефективного використання майна, яке знаходиться на
території Глухівської міської ради направлені матеріали для проведення державної
реєстрації та постановки на тимчасовий облік для визнання майна безхазяйним житлового будинку за адресою: м. Глухів, вул. Покровська, 24.
Здійснювався контроль за надходженнями коштів до міського бюджету за оренду
комунального майна. За ІІІ квартал 2020 року до бюджету міста надійшло 144,8 тис.
грн. від оренди майна.
Підготовлені документи та здійснені процедури приватизації (шляхом викупу)
об’єктів нерухомого комунального майна:
- нежитлова будівля загальною площею 192,6м2 за адресою: м. Глухів, Соборний
майдан, буд. 6 на загальну суму 301 533 грн;
- вбудоване нежитлове підвальне приміщення загальною площею 273,2 м2 за
адресою: м. Глухів, вул. Києво-Московська,36 на загальну суму
317
645 грн;

Проводиться робота по підготовці 3-х грантових заявок на Фонд Посольства
Словаччини. Спільно з відділом молоді та спорту подано заявку на проект «Громада
дружня для дітей та молоді».
3.Забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту та
зв’язку.
Протягом звітного періоду здійснювалось періодичне обстеження дорожньої
мережі міських автобусних маршрутів та інформування управління житловокомунального господарства та містобудування для прийняття відповідних заходів і
своєчасного
проведення ремонтних робіт дорожнього покриття особливо
небезпечних ділянок.
Забезпечується контроль за виконанням перевізниками та водіями умов
договорів на пасажирські перевезення в частині надання належної якості та безпеки
пасажирських послуг на міських автобусних маршрутах загального користування. У
звітному періоді проведено 4 обстеження з питань дотримання графіків та режиму
руху та дотримання вимог законодавства в частині дотримання карантинних та
обмежувальних заходів пов’язаних з поширенням короно вірусної хвороби (СОVID19).
4.Сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної
політики
Станом на 01.10.2020 діє 22 регуляторних акта (перелік оприлюднений на
офіційному сайті Глухівської міської ради). В ІІІ кварталі регуляторні акти не
приймались.
За звітний період здійснено відстеження результативності 1 регуляторного
акту. Підготовлено «Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного
акту – рішення Глухівської міської ради від 27.08.2013 « Про затвердження
Положення про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини у
місті Глухові»
Забезпечується контроль за дотриманням суб’єктами господарювання
нормативно-правових актів у сфері торгівлі шляхом проведення щомісячних
обстежень суб’єктів господарювання, що здійснюють торговельну діяльність на
споживчому ринку міста. Протягом звітного періоду здійснено 5 обстежень.
З метою інформаційної підтримки бізнесу на сторінках сайту міської ради
«Підприємництво» та «Гранти, конкурси, тренінги» висвітлювалась необхідна для
суб’єктів господарювання інформація. Надано індивідуальні консультації 15
приватним підприємцям.
Згідно розпорядження міського голови від 13.09.2016 № 207-ОД спеціалісти
управління прийняли участь у проведенні рейдів по ліквідації «стихійної торгівлі» на
території міської ради. За ІІІ квартал членами робочої групи здійснено 9 рейдів по
виявленню місць «стихійної торгівлі». Найбільше порушень виявлено по вулиці
Ковпака, на площі Свободи і майдані Соборний. З продавцями було проведено
профілактично-роз’яснювальну бесіду та попереджено щодо відповідальності за
порушення чинного законодавства.
Відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, здійснювався
контроль за дотриманням нормативних документів щодо захисту прав споживачів у
сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування. Працювала
громадська приймальня. До громадської приймальні з питань роз’яснення вимог
законодавства щодо захисту прав споживачів звернулось 7 громадян, надано
ґрунтовні консультації, 65 % скарг вирішено позитивно.
Проводився аналіз надходжень до міського бюджету місцевих податків від
бізнесу, здійснювались консультації з суб’єктами господарювання з цього питання.
Станом на 01.08.2020 у місті зареєстровано 176 малих підприємств та
1139 фізичних осіб-підприємців. Протягом 2 місяців ІІІ кварталу зареєструвалось 20

фізичних осіб-підприємців та 2 юридичних особи, припинили діяльність 23 фізичні
особи.
5.Забезпечення реалізації державної політики у сфері розпорядження та
використання земельних ресурсів
Продовжується формування реєстру учасників бойових дій, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції та зареєстровані в місті Глухові
для розподілу земельних ділянок шляхом проведення публічного жеребкування, з
метою надання безоплатно у власність земельних ділянок для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у відповідності до
статей 116,118 Земельного кодексу України. Черга становить 103 особи, яким шляхом
проведення публічного жеребкування будуть розподілені земельні ділянки для
індивідуального житлового будівництва.
Здійснена підготовча робота для продажу у приватну власність двох земельних
ділянок комунальної власності шляхом проведення земельних торгів (аукціону) за
адресою: м. Глухів, вул. Глухівських дивізій, 21,23. А також продаж права оренди
земельної ділянки за адресою, м. Глухів, вул. Ковпака,2/1.
6.Енергозбереження та енергозабезпечення
Спеціалістами відділу щоденно здійснювався моніторинг показників
енергоресурсів бюджетної сфери, що дозволило забезпечити контроль за їх
використанням, вчасне виявлення аварійних ситуацій. Спеціалісти відділу 1 раз на
місяць здійснювали вихід на об’єкти для контрольної перевірки показників
лічильників.
З метою отримання нового досвіду, формування нових умінь та навичок, за
підтримки та фінансування GIZ, спеціалісти відділу енергоменеджменту і підтримки
підприємництва прийняли участь у 5 вебінарах (за темами «ЕКО культура у
громадах», «Кредитування енергозберігаючих заходів ОСББ»)
7.Організаційні заходи.
У ІІІ кварталі 2020 року в рамках святкування Дня працівників лісу були
відзначені кращі працівники лісового господарства.
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