ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи виконавчого комітету
Глухівської міської ради ІІ квартал 2020 року
управлінням соціально-економічного розвитку міської ради
1. Підготовка питань на засіданні виконкому.
На засіданні виконкому
розглянуто 2 питання щодо соціальноекономічного розвитку міста, управління комунальною власністю та прийняті
відповідні рішення
2. Підготовка питань на наради при міському голові, заступниках міського
голови, керуючій справами,засідання дорадчих органів міської ради.
3. 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 4-м
основним підприємствам міста за І півріччя 2020 року зменшився на 17,0% і
склав 50532,4 тис. грн. за рахунок призупинення виробничої діяльності на ТОВ
«Лінен оф Десна»(63,5%), зменшення обсягу замовлень на Глухівській філії
НВФ «Модуль»(71,4%) та ПАТ «Глухівський завод «Електропанель»(86,4%).
Обсяг реалізації ПАТ «Глухівський хлібокомбінат» збільшився на 23,7%.
4.Забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту та
зв’язку.
Протягом звітного періоду здійснювалось періодичне обстеження
дорожньої мережі міських автобусних маршрутів та інформування управління
житлово-комунального 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 (СОVID-19).
З метою встановлення зручного режиму роботи
пасажирського
транспорту, враховуючи звернення та пропозиції мешканців міста щодо
оптимізації пасажирських перевезень пільгової категорії населення,
розпорядженням міського голови від 22.06.2020 № 128-ОД «Про перевезення
пільгової категорії громадян на міських автобусних маршрутах загального

користування» скориговано пасажирські перевезення пільгових категорій у
вихідні дні з виключенням пільгових рейсів автобусів у звичайному режимі
руху та визначенням відповідних рейсів для пільговиків на автобусах в режимі
маршрутного таксі.
5.Сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної
регуляторної політики
6.Забезпечення реалізації державної політики у сфері розпорядження та
використання земельних ресурсів

7.Енергозбереження та енергозабезпечення
8.Підвищення якості управління в органах місцевого самоврядування.
9.Організаційні заходи.
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