
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

про виконання плану роботи  виконавчого комітету 

 Глухівської міської ради за ІV квартал 2020 року 

управлінням соціально-економічного розвитку міської ради 

 

1. Підготовка питань на засідання виконкому. 

       На засіданні виконкому протягом звітного кварталу розглянуто 8 питань 

щодо соціально-економічного розвитку міста, управління комунальною 

власністю та прийняті відповідні рішення. 

 

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. 

      За оперативними даними обсяг реалізації промислової продукції по 3-м 

основним підприємствам міста за 11 місяців 2020 року збільшився на 9,8%,       

в т.ч. у ДП «Глухівське лісове господарство» (137,7%), Глухівська філія НВФ 

«Модуль» (105,8%),  ТДВ «Глухівський хлібокомбінат» (102,5%). 

      У листопаді-грудні 2020 року  відповідно до  пропозицій структурних 

підрозділів та старост сіл, які увійшли до Глухівської міської ради  управлінням 

розроблені заходи з економічного та соціального розвитку громади на 2021 рік, 

які розглянуті та затверджені рішенням міської ради від 24.12.2020 № 87 «Про 

внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Глухова 

на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки на 2021 рік» 

      З метою забезпечення ефективного використання майна комунальної 

власності територіальної громади міста проведено 5 обстежень майна, 

переданого в оренду з оформленням відповідних актів. 

      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  IV  квартал 2020 року до бюджету міста 

надійшло 112,7 тис. грн від оренди майна. 

Протягом кварталу постійно здійснювався моніторинг грантових 

пропозицій. Грантові пропозиції розміщувались на сторінці «Економіка» сайту 

міської ради  та розсилались на електронні скриньки керівників структурних 

підрозділів міської ради та комунальних підприємств і установ. 

Підготовлені заявки на проекти: ЮНІСЕФ «Найкраща ініціатива громади 

2020», «Smart-city»  та  розробку стратегії міста.  Підготовлено 2 проекти для 

конкурсного відбору  Міністерства регіонального розвитку громад та територій 

-  «STEM-ПРОСТІР» та «Міжобласна туристична спільнота історичної 

Чернігового - Сіверщини Гетьманські столиці». 

За результатами конкурсного відбору отримали фінансування в сумі 35 

тис. грн по проекту фонду «Відродження» на придбання засобів 

індивідуального захисту  та навчальний курс для спеціалістів структурних 

підрозділів міської ради від проекту «Дієва громада». 

 

https://docs.hlukhiv-rada.gov.ua/images/rada/2020/12/rmr87_2020.zip
https://docs.hlukhiv-rada.gov.ua/images/rada/2020/12/rmr87_2020.zip
https://docs.hlukhiv-rada.gov.ua/images/rada/2020/12/rmr87_2020.zip


3.Забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту та 

зв’язку. 

        Забезпечується постійний 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 12 обстежень з питань 

дотримання графіків та режиму руху , обсягів пасажиропотоків.  

       З метою утримання дорожньої мережі міського пасажирського транспорту 

в  належному технічному стані, забезпечення якісних та безпечних 

пасажирських перевезень періодично здійснювалось обстеження дорожньої 

мережі міських автобусних маршрутів та інформування управління житлово-

комунального господарства та містобудування для  своєчасного  проведення 

ремонтних робіт дорожнього покриття особливо небезпечних ділянок.  

Для оптимізації пасажирських перевезень на  період запровадження 

карантинних та обмежувальних  заходів, пов’язаних із поширенням 

короновірусної  хвороби (СОВІД-19)     скориговано роботу маршрутних таксі 

№3 та № 4 у в режимі вихідного дня. 

У зв’язку із закінченням терміну дії повноважень конкурсного комітету з 

визначення автомобільних перевізників проведені організаційні заходи щодо 

визначення робочого органу для проведення конкурсного відбору перевізників 

( рішення виконавчого комітету міської ради від 24.12.2020 № 309 «Про 

визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу 

при проведенні конкурсу на визначення перевізників на міських автобусних 

маршрутах загального користування»).   

 

4.Сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної 

регуляторної політики 

Станом на 31.12.2020 діє 21 регуляторний акт (перелік оприлюднений на 

офіційному сайті Глухівської міської ради).  

За звітний період здійснено відстеження результативності 2 регуляторних 

актів.    

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 

45 приватним підприємцям.  

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 12 обстежень   

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 звітний період членами 

робочої групи здійснено 10 рейдів  по виявленню місць «стихійної торгівлі». 

Найбільше порушень виявлено на 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 17 громадян, надано ґрунтовні консультації, 67 % скарг 

вирішено позитивно. 

 

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 відповідно до статей 116, 118 Земельного кодексу України. Черга 

становить 108 осіб, яким шляхом проведення публічного жеребкування будуть 

розподілені земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва.  

Підготовлені документи для реалізації на конкурентних засадах шляхом 

продажу на аукціоні  земельної ділянки по вул. Путивльській, 92 г, та проведені 

земельні торги,  проведені організаційні заходи щодо викупу земельної ділянки 

по вул.Пушкіна,85 ( до бюджету міста надійшло 170, 8 тис. грн.)       

 

6.Енергозбереження та енергозабезпечення 

Відділом енергоменеджменту і підтримки підприємництва управління 

соціально-економічного розвитку міської ради забезпечується 

енергомоніторинг, який дозволяє здійснювати контроль за використанням 

енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста та їх облік, вчасне виявлення 

аварійних ситуацій, а також скорочення бюджетних витрат на використання 

енергоресурсів. Спеціалісти відділу 1 раз на місяць здійснювали вихід на 

об’єкти для контрольної перевірки показників лічильників.  

Проводився аналіз раніше проведених енергоаудитів та розроблялись 

додаткові заходи з енергозбереження в закладах освіти. 

 

7.Підвищення якості управління в органах місцевого самоврядування. 

 

Для підвищення кваліфікаційного рівня спеціалісти управління приймали 

участь у вебінарах та тренінгах: 

-  першому он-лайн Форумі енергоменеджерів громад;  

- інформаційному вебінарі  "Співпраця з містами та міськими ОТГ, процедура 

відбору для міст та міських ОТГ в рамках проєкту “Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в 

Україні” ; 

-  он-лайн заході на тему інтегрованих рішень для системи енергетичного 

менеджменту на муніципальному рівні; 

-  вебінарі "Справедливий енергетичний перехід - чи є вугілля у майбутньому 

європейської України?"; 

-  Всеукраїнському онлайн - форумі «Енергонезалежні регіони України: як 

замістити газ, знайти інвестиції та стимулювати бізнес»; 

- он-лайн семінарі «Підвищення енергоефективності в об’єднаних 

територіальних громадах»; 



-  регіональному онлайн форумі «Співпраця бізнесу,  влади та громади»; 

-  он-лайн круглому столі  «Розвиток підприємництва в сільський місцевості 

Сумської області»; 

 -  вебінарі: «Крок до енергонезалежності: показовий проект Міністерства 

розвитку громад та територій України». 

 

  8.Організаційні заходи. 

 У звітному періоді проведені 2 організаційні заходи: 

- з нагоди професійного свята Всесвітнього дня пошти. 

- з нагоди Дня автомобіліста і дорожника. 

 

Начальник управління                                     Людмила СУХОРУЧКІНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО» 

______________ 

Перший заступник міського голови 

_____________Олексій ТКАЧЕНКО 

 


