ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про виконання плану роботи виконавчого комітету
Глухівської міської ради за 2019 рік
управлінням соціально-економічного розвитку міської ради
1. Підготовка питань на засіданні виконкому.
На засіданні виконкому
розглянуто 41 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.
Підготовлено та проведено 6 засідань ради підприємців при виконавчому
комітеті міської ради, на яких розглядались питання розвитку підприємництва,
можливостей суб’єктів підприємницької діяльності залучення фінансової
допомоги, участі у обласних та національних конференціях та семінарах.
Підготовлено 12 нарад при секретареві міської ради та заступнику
міського голови з питань діяльності комунальних підприємств, реалізації
Проектів, що фінансуються донорами, ефективного управління земельними
ресурсами та майном комунальної власності.
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.
Для забезпечення якісної аналітичної роботи запроваджується
автоматична система муніципальної статистики.
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за
січень-жовтень 2019 року збільшився на 7,4 % в порівнянні з відповідним
періодом 2018 року і склав 154887,7 тис. гривень.
З метою забезпечення ефективного використання майна комунальної
власності територіальної громади міста проведено 19 обстежень майна
переданого в оренду з оформленням відповідних актів.
Прийнято у комунальну власність територіальної громади міста Глухова
безхазяйне нерухоме майно - житлове приміщення, що знаходиться за адресою:
м. Глухів, вул. Онацького,24. В судовому порядку визнано об’єктами
комунальної власності комплекс нежитлових будівель, вул. Індустріальна, 12,
нежитлова будівля, вул. Благодатна, 2. Проводиться первинне опрацювання та
підготовка документів для визнання майна безхазяйним- ½ частина житлового
будинку за адресою: м. Глухів, вул. Озерна, 1.
В стадії підготовки (потребує затвердження проекту землеустрою на сесії)
документи для проведення аукціону з продажу нежитлової споруди
(водонапірна вежа з цегляною прибудовою) за адресою – вул. Заміська,3.
Здійснювався контроль за надходженнями коштів до міського бюджету за
оренду комунального майна. За 2019 рік до бюджету міста надійшло 584,5тис.
грн. від оренди майна( на рівні минулого року).
За результатами наданої інформації, Фондом "Регіональний центр
економічних досліджень та підтримки бізнесу", сформовано рейтинг

інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад
України. Місто Глухів увійшло в топ-200 найкращих громад України.
4.Забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту та
зв’язку.
Забезпечено організацію та проведення конкурсу з визначення підприємства
(організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з
визначення перевізників на міських автобусних маршрутах загального
користування.
З метою контролю за дотриманням перевізниками умов договору на право
перевезення пасажирів та забезпечення попередження порушень правил надання
послуг з перевезення пасажирів, забезпечення належної якості та безпеки
пасажирських перевезень протягом лютого-березня
проведенні обстеження
небезпечних ділянок : по вул. Некрасова; пров. Гоголя, Києво-Московської від
вул. Вокзальної та вул. Заводської. За результатами обстеження визначені
проблемні ділянки доріг та проінформовано управління управління житловокомунального господарства та містобудування для прийняття відповідних
заходів.
На виконання протоколу засідання координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху при виконавчому комітеті Глухівської міської ради щодо
перенесення зупинки міського пасажирського транспорту від супермаркету
«АТБ» здійснено обстеження місць посадки та висадки пасажирів та
проведено роботу з перевізниками на міських автобусних маршрутах щодо
забезпечення безпечних умов учасникам дорожнього руху у разі необхідності
посадки та висадки пасажирів на протилежній стороні зупинки «АТБ» на
достатній відстані від перехрестя, з врахуванням що зазначене місце зупинки
не передбачене схемою розташування автобусних зупинок .
В рамках проведення на території України комплексу профілактичних
заходів «Автобус 2019» проведено
роботу з перевізниками на міських
автобусних маршрутах загального користування щодо підвищення безпеки
дорожнього руху, попередження та запобігання аварійності під час виконання
пасажирських перевезень, дотримання перевізниками та водіями вимог
законодавства в сфері автомобільного транспорту.
Враховуючи пропозиції пасажирів пільгових категорій щодо
встановлення більш зручного часу 2-го рейсу автобусів соціального
призначення, за результатами проведених обстежень рішенням виконавчого
комітету міської ради від 24.09.19 № 209 внесенні відповідні зміни до
паспортів міських автобусних маршрутів у звичайному режимі руху: 4-П, 7-П
та 8-П з визначенням найбільш оптимального, прийнятного варіанту для всіх
користувачів вказаних маршрутів з різних мікрорайонів міста
5.Сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної
регуляторної політики
Станом на 01.01.2020 діє 24 регуляторних актів (перелік оприлюднений
на офіційному сайті Глухівської міської ради).
За звітний період здійснено 3 відстеження результативності
регуляторного акту. Звіти про відстеження результативності регуляторних актів
оприлюднювались на офіційному сайті міської ради на сторінці «Регуляторна

діяльність» у розділі «Відстеження результативності». Підготовлено 2 проекту
розпорядження міського голови: «Про план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2020 рік», «Про план-графік виконання заходів з
відстеження результативності регуляторних актів на 2020 рік».
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 6 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
11 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 звітний період членами
робочої групи здійснено 8 рейдів по виявленню місць «стихійної торгівлі».
Найбільше порушень виявлено по вул. Ковпака, площа Свободи, майдан
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 21 громадянин, надано ґрунтовні консультації, 85 %
скарг вирішено позитивно.
Станом на 01.01.2020 у місті зареєстровано 170 малих підприємств
( + 3%) та 1141 фізичних осіб-підприємців. ( - 2,7%)
На виконання заходів Програми розвитку малого та середнього
підприємництва в місті Глухові проводилась інформаційно-роз’яснювальна
робота серед суб’єктів підприємницької діяльності, надавались консультаційні
послуги.
6.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 55 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 земельна ділянка по вул. Путивльська, 92 г, стартова ціна
122 600 грн.
7.Енергозбереження та енергозабезпечення
Відділом енергоменеджменту і підтримки підприємництва управління
соціально-економічного розвитку міської ради було впроваджено програму для
ведення енергомоніторингу – Umuni, яка дозволила забезпечити контроль за

використанням енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста та їх облік,
вчасне виявлення аварійних ситуацій, а також скорочення бюджетних витрат на
використання енергоресурсів.
З метою отримання нового досвіду, формування нових умінь та навичок, за
підтримки та фінансування GIZ, спеціалісти відділу енергоменеджменту і
підтримки підприємництва приймали участь у тренінгах: 21-22 січня 2019 р. –
у м. Токмак, 28-29 березня 2019 р. – у м. Київ.
За сприяння відділу 25.03.2019 р. в сесійній залі Глухівської міської ради
було організовано та проведено перший інформаційний семінар Проекту ЄС /
ПРООН «Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків для
впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES), в якому взяли
участь голови існуючих ОСББ та представники ініціативних груп зі створення
ОСББ.
В результаті реконструкції старих харчових плит у харчоблоці Глухівської
ЦРЛ споживання електроенергії знизилось на 16%.
Представник Глухівської ЦРЛ пройшов навчання на семінарі
«Енергоефективність у лікарні», організованим ГО «Екоклуб».
За результатами обстеження водогінної системи ДНЗ «Ромашка» було
виявлено підключення до мережі субабонента ( вул.Пушкіна,30) і вжито заходи
щодо його відключення від мережі дошкільного закладу.
Спеціалістами відділу енергоменеджменту і підтримки підприємництва
підготовлена заявка і отримана перемога в конкурсі на співфінансування
заходів у муніципалітетах в рамках Механізму Підтримки послуг з
енергоефективності для громадських будівель проекту «Енергоефективність у
громадах ІІ», який реалізується компанією «Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZGmbH)» за дорученням Федерального
міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), що
дало можливість провести енергоаудит у ДНЗ «Світлячок» та отримати
відповідний сертифікат.
Проведені експрес-енергоаудити ДНЗ (ЦРД) «Світлячок», ДНЗ «Зірочка»,
будівлі управління ЖКГтаМ, а також НВК: ДНЗ-ЗОШ І ст. № 5. За
результатами проведених експрес-енергоаудитів були проаналізовані
енергозатрати будівель та надані рекомендації по їх зменшенню.
В ІV кварталі в ДНЗ «Ромашка», ДНЗ «Чебурашка», ДНЗ «Зірочка»
замінено вікна на енергоефективні.
8.Підвищення якості управління в органах місцевого самоврядування.
Спеціалісти управління взяли участь у 4 семінарах в рамках реалізації
проекту «Енергоефективність у громадах ІІ», в тренінгах Сумського «Центру
розвитку місцевого самоврядування»: «Майнові питання в ОТГ», «Основи
просторового планування та управління земельними ресурсами» , тренінгу «ІТінструменти для управління громадою» в рамках проекту «Е-рішення для
громад», тренінгу Проекту ЄС «Угода мерів –Схід» - «Технічні аспекти
впровадження Планів дій сталого енергетичного розвитку та клімату», у форумі
«Демократизація адмінбудівель в Україні», практикумі «Інвестиційний паспорт
як інструмент економічного розвитку громади» в рамках проекту Асоціації міст
України, засіданні круглого столу «Пріоритети цифрового розвитку Сумського
регіону» організованого Сумською ОДА за підтримки ГС «Центр розвитку
інновацій»

В рамках реалізації проекту «Е-рішення для громад» спеціалісти
управління взяли участь у очному навчальному інтенсиві за напрямом « ГІС та
управління активами» , семінарі та ідеатоні «На шляху до е- громади : від теорії
до практики», тренінгу «Прийняття рішень щодо управління активами громади
з використанням ГІС» та вебінарі «Дашборд у громадах». Місто отримало
відзнаку «Лідер з впровадження інновацій в управлінні з прийняття рішень на
основі даних» та ввійшло в список 3 громад в яких буде реалізовано проект
«Глухів -Smart Sitу». Спеціалісти управління отримали сертифікати про
здобуття компетентності з прийняття рішень на основі даних.
Здійснили навчальний візит «Децентралізація як інструмент підвищення
якості послуг та добробуту громади» до міста Бориспіль. Пройшли навчання за
напрямком «Моніторинг та аналіз даних в публічних закупівлях » організоване
за підтримки Проекту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії
корупції в Україні «Взаємодія» експертами Центру політичних студій та
аналітики «Ейдос».
Взяли участь у Всеукраїнському Форумі з презентації програми підтримки
енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» , практикумі
«Правові аспекти приватизації майна комунальної власності». Здійснили
навчальні візити в Івано-Франківську та Одеську області на тему « Брендінг
території - запорука сталого розвитку»
З метою отримання нового досвіду, формування нових умінь та навичок,
за підтримки та фінансування GIZ, спеціаліст відділу енергоменеджменту і
підтримки підприємництва управління взяла участь у навчальному семінарі в
Німеччині( в рамках проекту «Енергоефективність у громадах ІІ»).
9.Організаційні заходи.
У І кварталі 2019 року були проведені урочисті заходи до Дня працівників
житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.
Організовано 2 ярмаркових заходи з продажу товарів народного споживання.
У ІІ кварталі 2019 року в рамках святкування Європейського тижня сталої
енергії відділом було організовано та проведено загальноміський захід «День
енергії».
У ІІІ кварталі 2019 року в рамках святкування Дня міста були відзначені
кращі підприємці міста, організовано вітання працівників лісу.
У ІV кварталі 2019 року були проведені загальноміські заходи з нагоди
Дня пошти та Дня автомобіліста, спільно з відділом молоді та спорту проведено
конкурс бізнес- проектів серед молоді.
Начальник управління
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